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ZAPROSZENIE  NA  POSIEDZENIE 

RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego, które odbędzie się w środę 15 kwietnia 2015 r. 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 UMW, obowiązkowa. 

Parking przy Wydziale Farmacji jest bezpłatny dla członków RW w dniu posiedzenia  

w godzinach 11:30-15:00. 

 

 

PROGRAM POSIEDZENIA 

GODZ. 12.00 

 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady WLKP z dnia 11 marca 2015 r. 
 

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 25 marca 2015 r. -  referuje prof. dr 
hab. Marek Mędraś. 

 
3. Podział dotacji statutowej dla Wydziału - referuje prof. dr hab. Joanna Rymaszewska. 

Uchwała RWLKP Nr 262/IV/2015 
 
4. Sprawa oceny pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w jednostkach 

WLKP - referuje prof. dr hab. Marek Bolanowski, przewodniczący Komisji do spraw 
wydawania opinii o pracownikach Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi. 

 
5. Informacja o zgłaszaniu kandydatów do Wydziałowej Komisji Wyborczej na 

kadencję 2016-2020 - referuje prof. dr hab. Joanna Rymaszewska. 
 
6. Zatwierdzenie planu i programu studiów doktoranckich w roku akademickim 

2015/2016 -referuje prof. dr hab. Tomasz Wróbel. 
Uchwała RWLKP Nr 263/IV/2015 

 
7. Informacja o zbieraniu ankiet SONA w semestrze letnim roku akademickiego 

2014/2015 - referuje prof. dr hab. Tomasz Wróbel. 
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TYTUŁ  DOKTORA HONORIS CAUSA 
 
8. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu prof. dr Sonji Ständer z Uniwersytetu w Münster,  
w Niemczech oraz powołanie recenzentów. 
Uchwała RWLKP Nr 264/IV/2015 
 

HABILITACJE 
 

9. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej: 
Uchwała RWLKP Nr 265/IV/2015 
 
dr Łukasz Matusiak 
adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW, 
 tytuł osiągnięcia naukowego: 
„Hidradenitis suppurativa - wybrane aspekty patogenezy i leczenia” 
 
 

DOKTORATY 
 

10. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych  
w dyscyplinie medycyna: 
Uchwała RWLKP Nr 266/IV/2015 

 
lek. Anna Rakowska-Chort 

 
11. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz 

recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej: 
Uchwała RWLKP Nr 267/IV/2015 

 
a) mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor 

naczelna pielęgniarka Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 
tytuł pracy doktorskiej:  
„Czynniki determinujące zgłaszalność na skriningowe badania mammograficzne 
w populacji dolnośląskich kobiet" 
Promotor: prof. dr hab. Marek Bębenek 

 
b) lek. Dorota Sęga- Pondel 

rezydent w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we 
Wrocławiu, 
tytuł pracy doktorskiej:  
„Ocena wybranych późnych powikłań terapii u pacjentów leczonych z powodu 
chłoniaka Hodgkina” 
Promotor: dr hab. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. 
 

12. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora: 
Uchwała RWLKP Nr 268/IV/2015 

 
a) lek. Kamil Kaczorowski 

 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UMW, 

 tytuł pracy doktorskiej: 

 „Ocena przewidywalności pomiarów biometrii gałki ocznej i obliczenia mocy 

 soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą aparatu Lenstar u pacjentów 

 krótkowzrocznych zakwalifikowanych do  operacji zaćmy” 
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 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 

 
b) lek. Marta Kucharska 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób 
 Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UMW, 

tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z niedoborami 
osoczowych czynników krzepnięcia i przewlekłym zakażeniem HCV” 
Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Inglot 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Aleksandra Szymczak  
 

c) lek. Dariusz Łuciuk 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Kardiologii UMW, 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Wpływ przewlekłej stymulacji oraz miejsca implantacji elektrody 
prawokomorowej na funkcję prawej komory i zastawki trójdzielnej”  
Opiekun naukowy: dr hab. Jacek Gajek, prof. nadzw. 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Adrian Paweł Doroszko 
 

d) mgr biologii Beata Marczak-Karpina 
starszy specjalista naukowo-techniczny w Katedrze i Klinice Gastroenterologii  
i Hepatologii UMW, 

 tytuł pracy doktorskiej: 
„Przydatność oznaczania makroenzymów metodą precypitacji w PEG  
w diagnostyce laboratoryjnej” 
Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw. 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Katarzyna Neubauer 
 

e) lek. Krzysztof Międzybrodzki 
własna działalność gospodarcza, 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena zastosowania 64 rzędowej hydro-TK w diagnostyce nowotworów 
żołądka” 
Opiekun naukowy: dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. 
 

f) lek. Błażej Misiak     
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW,  
tytuł pracy doktorskiej: 
„Palenie tytoniu oraz wybrane parametry metaboliczne u pacjentów z pierwszym 
epizodem schizofrenii” 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Kiejna 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Dorota Frydecka 

 
g) lek. Dagna Rukasz 

rezydent w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW, 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Rola przeciwciał anty-PLA2R w glomerulopatiach” 
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Krajewska 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak 
 

h) mgr psychologii Dorota Szcześniak 
uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań 
Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii UMW, 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Właściwości psychometryczne i zastosowanie nowych narzędzi przesiewowych 
do badania funkcji poznawczych pacjentów z łagodnymi deficytami i otępieniem” 
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Opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 
Proponowany promotor pomocniczy: dr Renata Wojtyńska  

 
i) lek. Kalina Welz-Kubiak 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 
 i Alergologii UMW, 

tytuł pracy doktorskiej: 
„Badania nad patomechanizmem i obrazem klinicznym świądu w liszaju 
płaskim” 
Opiekun naukowy: dr hab. Adam Reich, prof. nadzw. 

 

13. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski. 

 

 

W głosowaniach przewidzianych w pkt. 9-12 głosują członkowie RWLKP posiadający 

stopień naukowy doktora habilitowanego.  

 
 
 

          Z wyrazami szacunku 

    Dziekan WLKP 

 prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska  

 


