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Wrocław, dn. 07.12.2015 r.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE
RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia
Podyplomowego, które odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00
w Audytorium im. Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Zgodnie z tradycją, po oficjalnej części posiedzenia najserdeczniej zapraszamy wszystkich na
część nieformalną – spotkanie świąteczne.

PROGRAM POSIEDZENIA
GODZ. 12.00

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady WLKP z dnia 18 listopada 2015 r.

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 25 listopada 2015 r. - referuje
Pan prof. dr hab. Marian Klinger

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁOWE
3. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej.
Uchwała RWLKP Nr 336/XII/2015

KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
4. Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego.
Uchwała RWLKP Nr 337/XII/2015
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW
- prof. dr hab. Tomasz Wróbel

DOKTORATY

5. Modyfikacja tytułu rozprawy doktorskiej
Uchwała RWLKP Nr 338/XII/2015
Lek. Monika Pfanhauser
młodszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu
promotor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena zmian okołooperacyjnych stężenia 4 –czynnika płytkowego (PF-4) oraz
D-Dimerów u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą klasyczną
i wewnątrznaczyniową”
proponowany tytuł pracy doktorskiej
„Ocena zmian okołooperacyjnych stężeń tkankowego aktywatora plazminogenu,
jego inhibitora oraz D-Dimerów u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych
metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową.

6. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna:
Uchwała RWLKP Nr 339/XII/2015
a) lek. Anna Karasińska-Kłodowska
b) lek. Marcin Wolski

7. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz
recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej:
Uchwała RWLKP Nr 340/XII/2015
a) lek. Monika Pfanhauser
młodszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena
zmian
okołooperacyjnych
stężeń
tkankowego
aktywatora
plazminogenu, jego inhibitora oraz D-Dimerów u chorych z tętniakiem aorty
brzusznej leczonych metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową”
promotor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
b) mgr analityki medycznej Irena Małgorzata Duś
uczestnik studiów doktoranckich Zakładu Patologii Jamy Ustnej Katedry
Periodontologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Karcinogeneza w błonie śluzowej jamy ustnej w oparciu o badania
immunoreaktywności białka SPARC i analizy obecności DNA Candida albicans”
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promotor: dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.
promotor: dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.
c) lek. Przemysław Janusz
rezydent Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopamii UMW
tytuł pracy doktorskiej:
„Wpływ polimorfizmów genu receptorów aktywowanych przez proliferatory
peroksysomów α(PPARα) na rozwój i przebieg orbitopatii w chorobie Gravesa
i Basedowa ”
promotor: dr hab. Jacek Daroszewski
d) lek. Robert Piotr Skomro
Division of Respiratory Critical Care and Sleep Medicine, University of Saskatchewan,
Saskatoon, Kanada, professor,
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena metod usprawniających diagnostykę zespołu obturacyjnego bezdechu
śródsennego u dorosłych”
promotor: dr hab. Anna Brzecka, prof. nadzw.

8. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora:
Uchwała RWLKP Nr 341/XII/2015

a) lek. Karolina Dorobisz
uczestnik studiów doktoranckich Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i
Szyi UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena narządu słuchu i układu równowagi u pacjentów ze zwężeniem tętnic
dogłowowych w odcinkach zewnątrzczaszkowych"
promotor: prof. dr hab. Tomasz Kręcicki
b) lek. Magdalena Dadel
uczestnik studiów doktoranckich Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Badania nad wpływem mobilności rzepki na stan funkcjonalny stawu
kolanowego”
promotor: prof. dr hab. Szymon Dragan
c) lek. Jakub Sebastian Marczak
uczestnik studiów doktoranckich Katedry i Kliniki Chirurgii Serca UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Odległe kondycjonowanie mięśnia serca jako metoda protekcji
kardiomiocytów przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym”
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki
d) lek. Radosław Fluder
zastępca ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Sokołowskiego
w Wałbrzychu,
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena stanu oraz czynników wpływających na odżywienie u pacjentów
z rozpoznaniem choroby nowotworowej zgłaszających niedożywienie w opiece
ambulatoryjnej”
promotor: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

3

9. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
Uchwała RWLKP Nr 342/XII/2015
a) lek. Adam Grzech
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena przydatności klinicznej nowej generacji topografu rogówkowego typu
MST”
Promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło

10. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski.

W głosowaniach przewidzianych w pkt. 5-9 głosują członkowie RWLKP posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego.

Z wyrazami szacunku
Dziekan WLKP
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
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