
Postępowanie  habilitacyjne dr Anny Turno-Kręcickiej, adiunkta Katedry  

i Kliniki Okulistyki UMW. 

 

Etapy postępowania habilitacyjnego dr Anny Turno-Kręcickiej. 

W dniu 28 listopada 2016 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego UMW wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni  
i Tytułów z wnioskiem doktora nauk medycznych Anny Turno-Kręcickiej 
o przeprowadzenie przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie 
medycyna, wszczętego w Centralnej Komisji w dniu 21 listopada 2016 r.  
na podstawie wniosku spełniającego wymogi formalne.  
W piśmie Centralna Komisja zwraca się o wyznaczenie zgodnie z art.18 a ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1311) zwanej dalej ustawą, w związku z ust. 2 i 3 tego samego 
artykułu, trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji i 1 recenzenta)  
i przekazanie odpowiedniej uchwały Rady do Centralnej Komisji, celem powołania 
pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej.  
Podstawą wniosku jest całokształt dorobku naukowego i osiągnięcie naukowe pt.  
„Ekspresja oksydazy lizylowej 1 w torebce soczewki w zespole 
pseudoeksfoliacji, jaskrze pseudoeksfoliacyjnej i jaskrze pierwotnej otwartego 
kąta”. 
 
Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w uchwale Nr 69/XII/2016 
w dniu 7 grudnia 2016 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr Anny Turno-Kręcickiej, adiunkta Katedry i Kliniki Okulistyki 
UMW oraz powołała na recenzenta prof. dr. hab. Romana Goś z Kliniki Okulistyki  
i Rehabilitacji  Wzrokowej UM w Łodzi, na członka komisji habilitacyjnej prof. dr. 
hab. Lesława Wojciecha Zuba z Katedry i Kliniki Neurochirurgii UMW  
oraz na sekretarza dr. hab. Tomasza Zatońskiego z Katedry i Kliniki 
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UMW. 
.  
 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy  
powołała w dniu 13 lutego 2017 r. komisję habilitacyjną w pełnym składzie:  
 
 
Prof. dr hab. Jerzy Szaflik                                     przewodniczący  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego  
Szpitala Okulistycznego w Warszawie 
 
Prof. dr hab. Roman Goś          recenzent  
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej  
UM w Łodzi 
  
Dr hab. Jarosław Kocięcki          recenzent  
Kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej  UM w Poznaniu 
 



Prof. dr hab. Robert Rejdak         recenzent  
Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki  
UM w Lublinie 
 
Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon    członek komisji 
Kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii  
Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
 
Prof. dr hab. Lesław Wojciech Zub     członek komisji  
Katedra i Klinika Neurochirurgii UMW 
 
Dr hab. Tomasz Zatoński                  sekretarz  
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy 
i Szyi UMW 
 
 
 
Zgodnie z ustawą harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  
dr Anny Turno-Kręcickiej jest następujący:  
 
Sporządzenie recenzji dorobku naukowego oraz osiągnięć naukowych  
będących podstawą wniosku o nadanie stopnia naukowego  
doktora habilitowanego:                do 6 tygodni  
 
Sporządzenie przez komisję habilitacyjną wniosku do RW w sprawie  
nadania stopnia doktora habilitowanego:        do 21 dni  
 
Podjęcie przez RW uchwały w sprawie nadania lub odmowy  
stopnia naukowego doktora habilitowanego:           do 1 miesiąca  
 
 
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.  
 


