
 

 
 

ul. Mikulicza Radeckiego 5;  50-345 Wrocław 
T: +48 71 784 13 29  F: +48 71 784 00 40  dk@umed.wroc.pl  www.umed.wroc.pl 

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego                                                       
Dziekan                                                                                                                      

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 

 

DK – 0001-9-1/2013               Wrocław, dn. 19.09.2013r.   

                                                   
 
 
 

ZAPROSZENIE  NA  POSIEDZENIE 
RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO 

 

 
Uprzejmie proszę o przybycie na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego, które odbędzie się w środę 25 września 2013r. o godz. 12.00                              
w Audytorium im. Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. 

Obecność na posiedzeniu Rady Wydziału jest, zgodnie ze Statutem, obowiązkowa.  
Parking przy Wydziale Farmacji jest bezpłatny dla członków RW w godzinach 11:30-

15:00. 
 

 

PROGRAM POSIEDZENIA 
GODZ. 12.00 

 

 
1. Sprawa kryteriów oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia  

i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego. 

Uchwała RWLKP Nr 8/IX/2013 

 

 
KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 
  

2. Konkurs na stanowisko asystenta 

Uchwała RWLKP Nr 9/IX/2013 

 

Katedra i Klinika Neurologii UMW      

 - dr Michał Paradowski 
 

 
STUDIA DOKTORANCKIE 

 
 

3. Zatwierdzenie zmian w planie i programie studiów doktoranckich obowiązujących  

od roku akademickiego 2013/2014. 

Uchwała RWLKP Nr 10/IX/2013 
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4. Sprawa stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne 

osiągnięcia. 

Uchwała RWLKP Nr 11/IX/2013 

 

 

TYTUŁ  NAUKOWY 

 
 

Głosowanie w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 

oraz wyboru recenzentów: 

 
 
5. dr hab. Jan Skóra, prof. nadzw. 

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UMW 

Uchwała RWLKP Nr 12/IX/2013 

 

 

HABILITACJE 
 
 

Głosowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: 

 

 
6. dr Tomasz Kuźniar 

adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, WNoZ UMW 

 tytuł osiągnięcia naukowego: 
„Badania nad występowaniem, etiologią i leczeniem niektórych form ośrodkowego  

i złożonego bezdechu śródsennego” 
Uchwała RWLKP Nr 13/IX/2013 

 
 

Głosowanie w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego: 

 
 

7. dr Radosław Kaczmarek   

         adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki UMW 

a)    prezentacja rozprawy habilitacyjnej: 

„Ocena możliwości  zastosowania nowych  substancji  antyproliferacyjnych                  
w leczeniu witreoretinopatii proliferacyjnej”       

b)    głosowanie w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego. 

Uchwała RWLKP Nr 14/IX/2013 

 

 

 
Głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego oraz powołania 

recenzentów do oceny rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego: 
 

 
8. dr Rafał Białynicki-Birula 

adiunkt Katedry i Kliniki  Dermatologii, Wenerologii i Alergologii  UMW  

 tytuł rozprawy habilitacyjnej: 
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„Nowe możliwości wykorzystania ultrasonografii wysokich częstotliwości ( 22 MHz )  
w dermatologii” 

Uchwała RWLKP Nr 15/IX/201 

 

 
9. dr Ernest Kuchar 

adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMW 

tytuł rozprawy habilitacyjnej: 

„Szczepienia przeciwko wybranym chorobom zakaźnym występującym w Polsce  

z uwzględnieniem znaczenia rotawirusowych zakażeń szpitalnych” – na podstawie 
monotematycznego cyklu publikacji” 

Uchwała RWLKP Nr 16/IX/2013 

 
 

10. dr Donata Urbaniak-Kujda  
 adiunkt Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW

 tytuł rozprawy habilitacyjnej: 

„Rola mikrośrodowiska w patogenezie szpiczaka plazmocytowego na podstawie 

oceny ekspresji metaloproteinaz i ich regulatorów oraz molekularnych czynników  
pozakomórkowych” 

Uchwała RWLKP Nr 17/IX/2013 

 

 

 
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej: 

 
 

 
11. dr Katarzyna Zatońska     

adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej UMW 

tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Ocena czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych” 
Uchwała RWLKP Nr 18/IX/2013 

 

 
 

DOKTORATY 
 

12. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych: 
Uchwała RWLKP Nr 19/IX/2013 

 

lek. Anna Brona 

lek. Agnieszka Mawlichanów 

lek. Elżbieta Wojtowicz-Prus 

lek. Marek Zawadzki 

 

 

 
13. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz 

recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej: 
Uchwała RWLKP Nr 20/IX/2013 
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 lek. Weronika Chorążyczewska 
rezydent SPSK nr 1 we Wrocławiu, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Badania nad barierą naskórkową u osób hemodializowanych" 

 Promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 
 

 
 lek. Katarzyna Maścianica 

rezydent Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Torakoskopowa operacja wrodzonego zarośnięcia przełyku i przetoki tchawiczo-

przełykowej – analiza wyników leczenia " 
 Promotor: dr hab. Dariusz Patkowski, prof. nadzw. 

 

 
 

14. Głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyboru promotora: 
Uchwała RWLKP Nr 21/IX/2013 

 
 

lek. Joanna Dołowy 
rezydent w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4 Wojskowy Szpital 

Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Wartość obrazowania tomografii komputerowej do oceny wgajania wszczepów  
na materiale zwierzęcym” ( praca doświadczalna ) 

Promotor: dr hab. Jerzy Garcarek 
 

 
mgr piel. Beata Guzak  

uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego WNoZ UMW 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Analiza przyczyn i rodzaju zakażeń występujących u pensjonariuszy zakładu  

opiekuńczo - leczniczego w oparciu o materiał własny” 
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gładysz 

 
 

 lek. Anna Karasińska 
 rezydent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Klinika Okulistyki  

 tytuł pracy doktorskiej: 
 „Ocena zmian morfologicznych i funkcjonalnych siatkówki u pacjentów z wrodzoną 

 głuchotą” 
 Promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 

  
 
 lek. Krystian Kisza 

 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UMW   
 tytuł pracy doktorskiej: 

 „Ocena przydatności badania autofluorescencji dna oka oraz optycznej koherentnej 
 tomografii siatkówki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym” 

 Promotor: prof. dr hab.  Marta Misiuk-Hojło 
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 lek. Magdalena Kubrak 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UMW   

 tytuł pracy doktorskiej: 
 „Ocena zmian zachodzących w rogówce pod wpływem terapii Cross-Linking  

         u pacjentów z postępującym stożkiem rogówki” 
 Promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 

 
 

 lek. Andrzej Kurza 
ordynator Oddziału Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego  

im. T. Marciniaka we Wrocławiu   
 tytuł pracy doktorskiej: 

„Odległa ocena wyników leczenia ubytków kości pokrywy czaszki z zastosowaniem 
kości konserwowanej w niskoprocentowych roztworach formaldehydu” 

 Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz 
 
 

lek. Anna Rakowska-Chort 
Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Endokrynologiczna ul. Dobrzyńska, 

Wrocław 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Charakterystyka kliniczna i biochemiczna pacjentów z chorobami sercowo-
naczyniowymi i zaburzeniami węglowodanowymi ocenianymi na podstawie glikemii  

i hemoglobiny glikowanej” 
Promotor: dr hab. Jacek Daroszewski 

 
 

lek. Hanna Temporale 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Głowy  

i Szyi UMW 

tytuł pracy doktorskiej: 

„Ocena wybranych parametrów diagnostyki klinicznej, wyników leczenia i jakości 

życia pacjentów z zawrotami głowy w materiale Kliniki Otolaryngologii  i Chirurgii 
Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 
 

 
lek. Monika Złotkiewicz 

 rezydent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Klinika Urologii i Onkologii 

Urologicznej  

tytuł pracy doktorskiej: 

„Objawy uboczne immunoterapii BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego” 

Promotor: dr hab. Anna Kołodziej 
 

 
15. Modyfikacja tytułu przewodu doktorskiego: 

Uchwała RWLKP Nr 22/IX/2013 

 

 

lek. Katarzyna Gniewek   

rezydent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Klinika Nefrologii i Medycyny 

Transplantacyjnej  

tytuł pracy doktorskiej: 
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„CD 80, MMP-2 i suPAR – użyteczność markerów uszkodzenia podocyta w ocenie 
aktywności kłębuszkowych zapaleń nerek”  

 

proponowany tytuł: 

„CD 80, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 i suPAR - użyteczność markerów 
uszkodzenia podocyta w ocenie aktywności kłębuszkowych zapaleń nerek”  

Promotor: dr hab. Magdalena Krajewska, prof. nadzw. 
 

 
 

16. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski. 

 

 

 

 

W głosowaniach przewidzianych w pkt. 5 – 15 głosują członkowie RWLKP posiadający 

stopień naukowy doktora habilitowanego.  

W głosowaniach przewidzianych w pkt  2 - 4 głosują wszyscy członkowie RWLKP.  

 

 

 

 

 

 

 

  

          Z wyrazami szacunku 

    Dziekan WLKP 

 

                 prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska  
 
 
 
 
 


