
Postępowanie  habilitacyjne dr Joanny Jaroch, starszego asystenta na Oddziale 

Kardiologicznym Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka  

we Wrocławiu.  

Etapy postępowania habilitacyjnego dr Joanny Jaroch. 

W dniu 29 grudnia 2016 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego UMW wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni  
i Tytułów z wnioskiem doktora nauk medycznych Joanny Jaroch  
o przeprowadzenie przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie 
medycyna, wszczętego w Centralnej Komisji w dniu 19 grudnia 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.  
„Sztywność tętnic szyjnych a przebudowa serca i zaburzenia czynności 
rozkurczowej lewej komory w nadciśnieniu tętniczym”. 
 
Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w uchwale Nr 117/II/2017 
w dniu 8 lutego 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr Joanny Jaroch, starszego asystenta na Oddziale 
Kardiologicznym Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka  
we Wrocławiu oraz powołała na recenzenta prof. dr hab. Hannę Szwed z Instytutu 
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,  
na członka komisji habilitacyjnej dr. hab. Marcina Protasiewicza z Katedry  
i Kliniki Kardiologii UMW oraz na sekretarza dr. hab. Wojciecha Barana, prof. 
nadzw. z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW.  
 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy  
powołała w dniu 13 marca 2017 r. komisję habilitacyjną w pełnym składzie:  
 
 
Prof. dr hab. Michał Tendera                                     przewodniczący  
III Oddział Kardiologii 
SPSK nr 7 Śląskiego UM w Katowicach 
 
Prof. dr hab. Hanna Szwed         recenzent  
Kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej 
Instytut Kardiologii w Warszawie 
 
Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz         recenzent  
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej  
oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w Krakowie 
 



 
Prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak        recenzent  
Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym  
Pomorskiego UM w Szczecinie 
 
Prof. dr hab. Andrzej Kutarski      członek komisji 
Katedra i Klinika Kardiologii 
SPSK nr 4 w Lublinie 
 
Dr hab. Marcin Protasiewicz      członek komisji  
Katedra i Klinika Kardiologii UMW 
 
Dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw.                sekretarz  
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii  
i Alergologii UMW 
 
 
Zgodnie z ustawą harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny 
Jaroch 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.  
 


