
 

 

 
 

 

  

 

Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 
 

 
DK – 0001-17/2017                            Wrocław, dn. 11.09.2017 r.   

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  NA  POSIEDZENIE 

RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PO DYPLOMOWEGO 

 

 

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

20 września 2017 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.  

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 7 czerwca 2017 r. 

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 21 czerwca 2017 r.  

 

 
KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich: 

 

3. Konkursy na stanowiska adiunktów: 
       

a) Klinika Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii UMW 
- dr Wojciech Fortuna 

        Uchwała RWLKP Nr 238/IX/2017 
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4. Konkursy na stanowiska asystentów: 
 
a) Katedra i Klinika Kardiologii UMW 

- dr hab. Tomasz Witkowski 
Uchwała RWLKP Nr 239/IX/2017 
 
- dr Konrad Kaaz 
Uchwała RWLKP Nr 240/IX/2017 
 

b) Katedra i Klinika Psychiatrii UMW 
- lek. Agnieszka Cyran 

 Uchwała RWLKP Nr 241/IX/2017 
 
 

TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA 
 

5. Głosowanie nad poparciem wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab Markowi Woźniewskiemu oraz wyznaczeniem 

promotora. 

Uchwała RWLKP Nr 242/IX/2017 

 

TYTUŁ NAUKOWY 

 

6.      Głosowanie w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora: 

 

a)  dr. hab. Bernardzie Kazanowskiej 

z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMW, 
       Uchwała RWLKP Nr 243/IX/2016 

 

b)  dr. hab Elżbiecie Poniewierce, prof. nadzw.  

      z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UMW      ,  

      Uchwała RWLKP Nr 244/IX/2016 

 

HABILITACJE 
 

7. Głosowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna: 

 
a) dr Aleksandrze Batyckiej -Baran 

adiunktowi w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW, 

Uchwała RWLKP Nr 245/IX/2017 

 
  tytuł osiągnięcia naukowego: 
  „Badanie nad patogenezą łuszczycy i chorób jej towarzyszących z uwzględnieniem        
  aspektów ogólnoustrojowej reakcji zapalnej”. 

 
8. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej: 

 

a) dr Anna Bohdanowicz-Pawlak 

 adiunktowi w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami UMW, 
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 Uchwała RWLKP Nr 246/IX/2017 
 

  tytuł osiągnięcia naukowego: 
 „Stężenie witaminy D oraz polimorfizm genu jej receptora a wybrane czynniki ryzyka chorób       
układu krążenia u kobiet po menopauzie”. 

 

b)  dr Krzysztof Letachowicz 

 adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW, 

 Uchwała RWLKP Nr 247/IX/2017 

 
   tytuł osiągnięcia naukowego: 
   „Dostęp naczyniowy – złożony problem leczenia nerkozastępczego”. 
 

c)   dr Bartłomiej Szynglarewicz 
   adiunkt w Zakładzie Chirurgii Onkologicznej, Katedry Onkologii UMW, 
   Uchwała RWLKP Nr 248/IX/2017 
 
   tytuł osiągnięcia naukowego: 
   „Nowe aspekty diagnostyki obrazowej, oceny histopatologicznej i techniki operacyjnej   w   
   optymalizacji postępowania u pacjentek z przedinwazyjnymi nowotworami piersi”. 
 

9. Głosowanie w sprawie zmiany recenzenta komisji habilitacyjnej: 

 

a) dr Justyny Rybki 
     adiunkt w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW, 
     Uchwała RWLKP Nr 249/IX/2017 
 
     tytuł osiągnięcia naukowego: 
     „Zaburzenia mechanizmów przekaźnictwa komórkowego i ich wpływ na patogenezę oraz     
    przebieg kliniczny białaczek”. 
 

10. Głosowanie w sprawie zmiany członka komisji habilitacyjnej: 

 
a) dr Doroty Kamińskiej 
     adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW, 
     Uchwała RWLKP Nr 250/IX/2017 
 
     tytuł osiągnięcia naukowego: 
     „Znaczenie rokownicze wybranych wskaźników immunologicznych dla przeżycia  
     przeszczepów narządowych - analiza aktywacji immunologicznej dawcy i biorcy oraz           
    uszkodzenia niedokrwienno - reperfuzyjnego”. 
 
 

DOKTORATY 
 

11. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie 
medycyna: 

 
a) lek. Katarzynie Budrewicz-Czapskiej 

Uchwała RWLKP Nr 251/IX/2017 
 
 
 
 



 

4 

 

tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena zmian chorobowych w przełyku u chorych kierowanych do Pracowni 
Endoskopowej Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej z 
rozpoznaniem choroby refluksowej przełyku w latach 2008 - 2013” 
promotor: prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska 
 

b) lek. Michałowi Pulińskiemu 
Uchwała RWLKP Nr 252/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Analiza niepowodzeń w leczeniu odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci za 
pomocą ostrzyknięcia ujścia moczowodu dekstromerem kwasu hialuronowego” 
promotor: prof. dr hab. Dariusz Patkowski 
 

c)     lek. Iwonie Wiśniewskiej 
Uchwała RWLKP Nr 253/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena wskaźników funkcji płuc w okresie ostrego odczynu popromiennego u pacjentek 
poddanych uzupełniającej radioterapii z powodu raka piersi” 
promotor: dr hab. Andrzej Tukiendorf, prof. nadzw. 
 

d)    lek.  Kamilowi Kaczorowskiemu 
Uchwała RWLKP Nr 254/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Porównanie morfologii tarczy nerwu wzrokowego i funkcji nerwu wzrokowego za 
pomocą różnych metod badawczych w diagnostyce jaskry” 
promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 
 

e) lek. Markowi Łuciukowi 
Uchwała RWLKP Nr 255/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 

               „Ocena występowania białka całkowitego p53 i jego ufosforylowanych form w pozycji 
               seryna 15 i seryna 20 w nowotworach jamy ustnej: korelacja z wybranymi parametrami 
               kliniczno- patologicznymi”                
               promotor: prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 
 

f)   lek. Tomaszowi Bańkowskiemu 
Uchwała RWLKP Nr 256/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Stężenie chemeryny waspiny i omentyny w surowicy osób z chorobą wieńcową” 
promotor: dr hab. Marta Negrusz-Kawecka, prof. nadzw. 

       
12. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia 

medyczna: 
 
a)   mgr Marcie Myszce 

Uchwała RWLKP Nr 257/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Badania nad zasobami 25-hydroksywitaminy D oraz 1,25-dihydroksywitaminy D u 
chorych leczonych nerkozastępczo – powiązania ze stanem układu immunologicznego” 
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promotor: dr hab. Oktawia Mazanowska 
 

b)   lek. wet. Tomaszowi Gębarowskiemu 
Uchwała RWLKP Nr 258/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Mechanizmy działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych oliwacyny” 
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski 

 
13. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Joanny Gruber-Kopczyńskiej. 
         Uchwała RWLKP Nr 259/IX/2017 
 
              tytuł pracy doktorskiej: 
               „Erytrodermia-analiza przyczyn z uwzględnieniem wybranych aspektów klinicznych i     
               parametrów biochemicznych” 
               promotor: prof. dr hab. Joanna Maj 
 
14. Wybór komisji  przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz   
         recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej: 
 

a)   lek. Dariusz Łuciuk 
               uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Kardiologii UMW,        
               Uchwała RWLKP Nr 260/IX/2017 
 
               tytuł pracy doktorskiej:  

„Wpływ przewlekłej stymulacji oraz miejsca implantacji elektrody prawokomorowej na 
funkcję prawej komory i zastawki trójdzielnej”  

               promotor: prof. dr hab. Jacek Gajek 
               promotor pomocniczy: dr Adrian Doroszko 
 

b)   lek. Agnieszka Bożek 
               rezydent w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW, 
               Uchwała RWLKP Nr 261/IX/2017 
 
               tytuł pracy doktorskiej: 
              „ Analiza wiarygodności oceny nasilenia przewlekłych dermatoz za pomocą powszechnie    
              stosowanych skal pomiarowych”. 
               promotor: dr hab. Adam Reich, prof. nadzw. 

 

       c)   lek. Anna Markuszewska 
               uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UMW, 
               Uchwała RWLKP Nr 262/IX/2017 
 
               tytuł pracy doktorskiej: 
               „Dynamika wady układu optycznego oka u pacjentów krótkowzrocznych po laserowych    
               zabiegach refrakcyjnych” 
               promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 
 
15. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

i wybór promotora: 
 

a) lek. Małgorzata Ponikowska 
               uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii    
               UM we Wrocławiu, 
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               Uchwała RWLKP Nr 263/IX/2017 
       
               tytuł pracy doktorskiej 

 „Analiza gospodarki żelazowej w przewlekłych zapalnych dermatozach” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 
 

b) lek. Carsten Kantelberg 
gabinet ortopedyczny Promedi Orthopaedi, Frankenthal, Niemcy, 

      Uchwała RWLKP Nr 264/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Wpływ wyników analizy  morfometrycznej nasady łuków kręgosłupa szyjnego na 
technikę operacyjną” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Szymon Dragan 
 

c) lek. Agnieszka Lepiesza 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i 
Transplantacyjnej UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 265/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Wpływ prekondycjonowania nerki przez odległe niedokrwienie na jej czynność po 
przeszczepieniu” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Artur Pupka 
proponowany promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak 
 

d) lek. Marta Jakubczyk 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 266/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Czynniki ryzyka stosowania środków przymusu wśród osób z zaburzeniami psychicznymi 
na przykładzie szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna 
 

e) lek. Magdalena Laszkowska-Lewko 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i 
Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 267/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Rola unerwienia współczulnego niszy hematopoetycznej szpiku w przewlekłych 
nowotworach mieloproliferacyjnych Ph(-) i zespołach mielodysplastycznych” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Tomasz Wróbel 
 

f) lek. Martyna Tomczyk-Socha 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 268/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ekspresja wybranych micro-RNA w zespole pseudoeksfoliacji” 
proponowany promotor: dr hab. Radosław Kaczmarek 
 

g) lek. Konrad Rekucki 
młodszy asystent Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu 
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Uchwała RWLKP Nr 269/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena sztywności tętnic szyjnych metodą echo-tracking u pacjentów z cukrzycą, u 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w tym 
leczonych nerkozastępczo” 
proponowany promotor: dr hab. Katarzyna Madziarska 
proponowany promotor pomocniczy: dr Agnieszka Sławuta 
 

h) lek. Katarzyna Resler 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 270/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena wpływu zaburzeń zmysłu węchu na jakość życia pacjentów z przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Tomasz Kręcicki 
 

i) lek. Jadwiga Muszalska 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
UMW, 
Uchwała RWLKP Nr 271/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena narządu słuchu w wybranych autoimmunologicznych chorobach tarczycy u dzieci” 
proponowany promotor: dr hab. Krystyna Orendorz-Frączkowska 
 

j) lek. Maciej Kusiński 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 272/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Analiza wybranych czynników wpływających na występowanie i nasilenie zmian 
patologicznych w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych na terenie Dolnego Śląska” 
proponowany promotor: dr hab. Beata Rostkowska-Nadolska 
 

k) lek. Jowita Halupczok-Żyła 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia 
Izotopami UM we Wrocławiu, 
Uchwała RWLKP Nr 274/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej:  
„Ocena układu osteoprotegeryna/ligand receptora aktywującego czynnik jądrowy kappa 
B i stężenia sklerostyny oraz ich związku z zagrożeniem wystąpienia złamań u pacjentów 
z akromegalią” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Marek Bolanowski 
proponowany promotor pomocniczy: dr Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska 
 

l) lek. Olaf Fuchs 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Okulistyki UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 275/IX/2017 
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tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena siatkówki w OCT-angiografii ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu komórek 
zwojowych siatkówki i poddołkowej strefy awaskularnej” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło 
 

m) lek. Aleksandra Milnerowicz 
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i 
Transplantacyjnej UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 276/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa klasycznej endarterektomii (CEA) i zabiegów 
endowaskularnych (CAS) u chorych z obustronnym zwężeniem tętnic szyjnych 
wewnętrznych w materiale własnym” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Jan Skóra 
 

n) lek. Sebastian Krupa 
zastępca ordynatora w Klinice EMKA-MED we Wrocławiu,  
Uchwała RWLKP Nr 277/IX/2017 
 
 tytuł pracy doktorskiej: 
 „Zastosowanie allogenicznego przeszczepu w pierwotnej rekonstrukcji więzadła    
 krzyżowego przedniego” 
 proponowany promotor: dr hab. Paweł Reichert 
 

o)   mgr  Katarzyna Urbańska 
       uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM we Wrocławiu, 

 Uchwała RWLKP Nr 278/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena zjawiska stygmatyzacji wśród osób z otępieniem w Polsce, Wielkiej Brytanii                  i 
we Włoszech oraz opracowanie i ocena rzetelności polskiej wersji Skali Stygmatyzacji dla 
osób z otępieniem” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 
proponowany promotor pomocniczy: dr Dorota Szcześniak 
 

16. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia 
medyczna i wybór promotora: 

 
a) mgr Marta Lemieszewska 

uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 280/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Regulatorowe właściwości nonapeptydowego fragmentu Colostryniny (NP-Pol) oraz 
kompleksu yolkiny z żółtka jaja kurzego w aspekcie zastosowania w terapii chorób 
neurodegeneracyjnych” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Joanna Rymaszewska 
proponowany drugi promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka 

 
b) mgr Kornelia Gajek 

uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 281/IX/2017 
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tytuł pracy doktorskiej: 
„Analiza ekspresji receptorów TLR po allogenicznych przeszczepieniach szpiku u dzieci” 
proponowany promotor: dr hab. Marek Ussowicz 

 
c) mgr inż. Katarzyna Dudziak-Milkowska 

uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Chirurgii Eksperymentalnej i Badania 
Biomateriałów WLS UM we Wrocławiu 
Uchwała RWLKP Nr 282/IX/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena właściwości biomechanicznych zindywidualizowanych płytek do osteosyntezy 
żuchwy wytworzonych w technologii druku 3D — badania in vitro” 
proponowany promotor: prof. dr hab. Zbigniew Rybak 
proponowany promotor pomocniczy: dr Maciej Dobrzyński 
 
 

17. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski: 
 
 

                      

 

                                             Z  wyrazami  szacunku 

                                       Dziekan  WLKP 

                                                                                                    prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska  


