
 

 

 
 

 
 
 

Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 

 

 

DK – 0001-25/2018                          Wrocław, dn. 9.05.2018 r.   

 
 
 
 

ZAPROSZENIE  NA  POSIEDZENIE 

RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PO DYPLOMOWEGO 

 

 

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady WLKP, które odbędzie się w środę  

16 maja 2018r. o godz. 12.00 w Audytorium im. Jana Pawła II, przy  

ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. 

 

 

Zgodnie ze Statutem UMW, obecność członków Rady WLKP na posiedzeniu jest obowiązkowa, 

poza sytuacjami losowymi, urlopem lub zgłoszonym wyjazdem konferencyjnym. 

Dla członków RW w dniu posiedzenia w godzinach 11:30-15:00 jest udostępniony bezpłatny parking 

przy Wydziale Farmacji. 

 

 

PROGRAM POSIEDZENIA 
GODZ. 12.00 

 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady WLKP z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

3. Wybór członków do Wydziałowego Zespołu Roboczego ds. przygotowania propozycji 

nowego Statutu Uczelni. 

Uchwała RWLKP Nr 451/V/2018 

 

TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA 
 

4. Głosowanie nad poparciem wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marianowi  Zembali oraz 

wyznaczeniem promotora. 

Uchwała RWLKP Nr 452/V/2018 
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TYTUŁ NAUKOWY 

 

5. Głosowanie w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 

medycznych:  

 

a) dr hab. Urszuli Zaleskiej - Dorobisz, prof. nadzw.,  

kierownikowi Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Katedry Radiologii UMW 

         Uchwała RWLKP Nr 453/V/2018 

 

6. Powołanie zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora nauk medycznych: 

 

a) dr hab. Marii Gańczak, prof. nadzw.,  

kierownikowi Zakładu Epidemiologii i Zarządzania PUM w Szczecinie, 

            Uchwała RWLKP Nr 454/V/2018 

 

HABILITACJE 
 

7. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej: 

 
a)  dr Justyny Rybki  

          adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku  
          UMW 

         Uchwała RWLKP Nr 455/V/2018 

 

tytuł osiągnięcia naukowego: 

  „Zaburzenia mechanizmów przekaźnictwa komórkowego i ich wpływ na patogenezę oraz     
 przebieg kliniczny białaczek”.              

 

 
DOKTORATY 

 
8. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie 

medycyna: 
 
a) lek. Marcie Kucharskiej 
         Uchwała RWLKP Nr 456/V/2018 
 

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

 
9. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz   
         recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej: 
 

a)       lek.  Tomasz Gondek 
                          uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW,               
            Uchwała RWLKP Nr 457/V/2018 
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         tytuł pracy doktorskiej: 

„Ocena wpływu piętna i dyskryminacji społecznej na jakość życia i poziom niesprawności 
społecznej osób z rozpoznanym zaburzeniem psychicznym” 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna 

 
b)       lek. Anna Królicka -Deręgowska 

                          uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW,               
                          Uchwała RWLKP Nr 458/V/2018 
 
         tytuł pracy doktorskiej: 

„Ocena częstości i form przymusu bezpośredniego w oddziale stacjonarnym Psychiatrii dla 
Dzieci i Młodzieży oraz określenie czynników ryzyka zastosowania przymusu” 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna 

 
c)       lek. Marta Jakubczyk 

                          uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu, 
                          Uchwała RWLKP Nr 459/V/2018 
 
         tytuł pracy doktorskiej: 

„Czynniki ryzyka stosowania środków przymusu wśród osób z zaburzeniami psychicznymi 
na przykładzie szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu” 

         promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna 
 
 
9. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie  medycyna        
i wybór promotora:      

 

a) lek. Mariusz Stefański 
 młodszy asystent w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 
 Uchwała RWLKP Nr 460/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Czynniki odległego przeżycia chorych z  pierwotnym gruczolakiem płuc” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf 
proponowany promotor pomocniczy: dr Katarzyna Połtyn -Zaradna 
 
b) lek. Natalia Rogala 

 rezydent w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami USK we 
 Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 461/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena stężenia TSH i częstości występowania dysfunkcji tarczycy w populacji 
dolnośląskiej. Związek między subkliniczną hipotyreozą a wybranymi czynnikami 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska 
proponowany promotor: dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw. 

 
c) lek. Michał Matuszewski 

 asystent w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 462/V/2018 
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tytuł pracy doktorskiej: 
„Uroplakina II i III jako czynniki prognostyczne w raku pęcherza moczowego” 
proponowany promotor: dr hab. Janusz Dembowski, prof. nadzw. 
proponowany promotor pomocniczy: dr Bartosz Małkiewicz 

 
d) lek. Diana Kupczyńska 

 lekarz rezydent w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej 
 USK we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 463/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena miejscowej stymulacji neoangiogenezy po domięśniowym podaniu wybranych 
czynników proagniogennych u szczurów – badanie eksperymentalne” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Jan Skóra 

 
e) lek. Karol Kowalski 

 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i 
 Hepatologii UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 464/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Zaburzenia mikrobioty jelitowej w chorobie Alzheimera” 
proponowany promotor: dr hab. Agata Mulak 

 
f) lek. Radomir Reszke 

 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii  i 
 Alergologii UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 465/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Interdyscyplinarne aspekty świądu skóry” 
proponowany promotor: dr hab. Rafał Białynicki-Birula 
 
g) lek. Paweł Hackemer 

 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii  
 Urologicznej UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 466/V/2018 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena czynników ryzyka powikłań śród i pooperacyjnych oraz czasu przeżycia po 
cystektomii z powodu raka pęcherza moczowego” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Romuald Zdrojowy 
proponowany promotor pomocniczy: dr Bartosz Małkiewicz 
 
h) lek. Mateusz Wichtowski 
 rezydent w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Oddział Chirurgii Onkologicznej 
 Chorób Piersi w Poznaniu 
 Uchwała RWLKP Nr 467/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Zastosowanie elektrochemioterapii w leczeniu rozsiewu nowotworów do skóry          i 
tkanki podskórnej” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 
proponowany promotor: dr hab. Dawid Murawa 
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i) lek. Magdalena Prościak 
 uczestnik studiów doktoranckich w III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i 
 Reumatologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 468/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Kwalifikacja pacjentów pediatrycznych do diagnostyki pierwotnych niedoborów 
odporności z użyciem aplikacji mobilnej na telefony komórkowe” 
proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Inglot 
proponowany promotor pomocniczy: dr Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 
 
j) lek. Małgorzata Gajdzis 
 młodszy asystent w Klinice Okulistyki USK we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 469/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena wartości prognostycznej ekspresji receptorów efrynowych Epg1, Eph5, Eph7 w 
czerniakach naczyniówki” 
proponowany promotor: dr hab. Radosław Kaczmarek 
proponowany kopromotor: dr hab. Jerzy Klijanienko 
 
k) lek. Krzysztof Ratajczyk 
 młodszy asystent na Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej Wojewódzkiego  
 Szpitala Specjalistycznego  we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 470/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Znaczenie białka KIM-1 w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania klinicznego 
raka jasnokomórkowego nerki” 
proponowany promotor: dr hab. Anna Kołodziej 
 
l) lek. Joanna Pondel 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny 
 Transplantacyjnej UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 471/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena przydatności klinicznej monitorowania stężenia mykofenolu mofetilu w 
glomerulopatiach” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Magdalena Krajewska 
proponowany promotor: dr Magdalena Hurkacz 
 
ł) lek. Magdalena Żychowska 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i 
 Alergologii UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 472/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Charakterystyka nacieku zapalnego oraz ekspresji tkankowej i stężenie interleukiny 17 
(IL-17) w surowicy u pacjentów z liszajem płaskim” 
proponowany promotor: dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw. 
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m) lek. Agnieszka Sas 
 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny 
 Transplantacyjnej UM we Wrocławiu 
 Uchwała RWLKP Nr 473/V/2018 

 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Znaczenie receptorów typu 1 dla angiotensyny II w odpowiedzi humoralnej po 
przeszczepieniu nerki” 
proponowany promotor: dr hab. Mirosław Banasik 

 
10. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej  
 lek. Łukasza Dołowego, młodszego asystenta w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej USZK 
 we Wrocławiu,  
 Uchwała RWLKP Nr 474/V/2018 

 
      dotychczasowy tytuł pracy doktorskiej: 

 „Zastosowanie kliniczne dwuenergetycznej tomografii komputerowej w ocenie składu 
 chemicznego złogów układu moczowego przed zabiegiem litotrypsji metodą fali 
 uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL)"    
 
 proponowany  tytuł pracy doktorskiej: 
 „Zastosowanie kliniczne dwuenergetycznej tomografii komputerowej w ocenie 
 skuteczności leczenia metodą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL)"    
 

promotor: dr hab. Anna Kołodziej 
promotor pomocniczy: dr Krzysztof Tupikowski 

 
11. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski. 
                

 

 

                                       Z wyrazami  szacunku 

                                 Dziekan WLKP 

                                                                                              prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska  


