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ZAPROSZENIE NA  POSIEDZENIE 

RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PO DYPLOMOWEGO 

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady WLKP, które 

odbędzie się w środę 6 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w 

Audytorium im. Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 

we Wrocławiu. 

 

 

 

Zgodnie z tradycją, po oficjalnej części posiedzenia najserdeczniej zapraszamy wszystkich 

Państwa na część nieformalną – spotkanie świąteczne. 

 

 

 

PROGRAM POSIEDZENIA 
GODZ. 12.00 

 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady WLKP z dnia 15 listopada 2017 r. 

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 29 listopada 2017 r.  

 
 
 

KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
 

Powołanie komisji konkursowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego: 
 

3. Katedra i Zakład Medycyny Społecznej UMW 

Uchwała RWLKP Nr 320/XII/2017 
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TYTUŁ NAUKOWY 

 

4. Powołanie zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora nauk medycznych: 

 

a) dr. hab. Rafałowi Czajkowskiemu, prof. nadzw. CMUMK, kierownikowi Katedry i 

Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, 

CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 Uchwała RWLKP Nr 321/XII/2017 

 

b) dr. hab. Leszkowi Szenbornowi, prof. nadzw. UMW, kierownikowi Katedry i 

Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMW. 

 Uchwała RWLKP Nr 322/XII/2017 

 
 
 

DOKTORATY 
 

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

 
a)        lek. Beacie Strempskiej 

       Uchwała RWLKP Nr 323/XII/2017 
 

tytuł pracy doktorskiej: 
„Obraz kliniczny i elektrofizjologiczny polineuropatii mocznicowej, ocena 
terapeutycznego oddziaływania prądów wysokiej częstotliwości” 
promotor: prof. dr hab. Wacław Weyde  

 
 

b)     lek. Dariuszowi Łuciukowi 
    Uchwała RWLKP Nr 324/XII/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 hab. Adrian Doroszko  
 
 
c) lek. Aleksandrowi Pawlusiowi 

   Uchwała RWLKP Nr 325/XII/2017 
 

tytuł pracy doktorskiej: 
„Elastografia SWE w ocenie śledziony u zdrowych ochotników i pacjentów z 
przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C bez istotnego włóknienia 
wątroby” 
promotor: dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof nadzw. 
promotor pomocniczy: dr Tomasz Sozański 
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6. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz   
         recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej: 
 

a)       lek. Edyta Lelonek 
                     rezydent w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii SPSK nr 1 
                     Uchwała RWLKP Nr 326/XII/2017 
 
        tytuł pracy doktorskiej: 
         „Aspekty kliniczne oraz psychospołeczne świądu w czerwienicy prawdziwej.”         
        promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 
 

 
7. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie 

medycyna i wybór promotora: 
 

a) lek.  Irena Wojciechowska 
                     uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM we Wrocławiu, 
                     Uchwała RWLKP Nr 327/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 

 „Analiza cech osobowości u pacjentek z rakiem piersi” 
         proponowany promotor: dr hab. Tomasz Pawłowski  

 
 

b)  lek. Marta Wasilewska 
                     asystent w Katedrze i Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii       
       UM we Wrocławiu  
       Uchwała RWLKP Nr 328/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 

 „Wybrane parametry układu krzepnięcia jako czynniki prognostyczne powikłań    
sercowo-naczyniowych i zgonu  u chorych z martwicą tkanek w przebiegu 
niedokrwienia kończyn” 

 proponowany promotor: dr hab. Izabela Gosk-Bierska 
 
 

c) lek. Grzegorz Odonicz-Czarnecki 
                     rezydent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Rucha USK we    
        Wrocławiu 
                     Uchwała RWLKP Nr 329/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 

 „Ocena wyników leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa” 
 proponowany promotor: prof. dr hab. Szymon Dragan 

 
 

d)        lek. Łukasz Mucha 
                      rezydent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Rucha USK we Wrocławiu 
                       Uchwała RWLKP Nr 330/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 
         „Analiza porównawcza biopsji otwartej i zamkniętej w guzach kręgosłupa” 

 proponowany promotor: prof. dr hab. Szymon Dragan 
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e)        lek. Dominik Samotij 
                      asystent w Klinice Dermatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
                      Uchwała RWLKP Nr 331/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 
         „Charakterystyka kliniczna świądu, ocena nasilenia procesu chorobowego i      
         postępowanie profilaktyczne w toczniu rumieniowatym skórnym” 

 proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 
 
 

f)        lek. Małgorzata Ponikowska 

       uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii,     
      Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu 

                      Uchwała RWLKP Nr 332/XII/2017 
   
         tytuł pracy doktorskiej: 
         „Analiza gospodarki żelazowej w przewlekłych zapalnych dermatozach” 

 proponowany promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 

 
 

8. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim 
         

a)        lek. Jakuba Marczaka 
uczestnika studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Serca UMW 
Uchwała RWLKP Nr 333/XII/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Ocena wpływu odległego kondycjonowania niedokrwiennego na uszkodzenie 
niedokrwienno- reperfuzyjne mięśnia serca u pacjentów w poddanych 
zabiegom przęsłowania aortalno- wieńcowego” 
dotychczasowy promotor: prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki 
proponowany promotor: prof. dr hab. Marek Jasiński 
 

9. Anulowanie drugiego promotora prof. dr hab. Piotra Dzięgiela w przewodzie 
doktorskim: 

         
b)        lek. Piotra Błasiaka 

uczestnika studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej 
UMW 
Uchwała RWLKP Nr 334/XII/2017 
 
tytuł pracy doktorskiej: 
„Znaczenie czynników predykcyjnych i prognostycznych u chorych leczonych 
operacyjnie z powodu przerzutów nowotworowych do płuc-10 lat obserwacji” 
promotor: prof. dr hab. Jerzy Kołodziej 
promotor pomocniczy: dr Adam Rzechonek 
 

 
10. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski. 
              

 

                                         Z wyrazami szacunku, 

                                   Dziekan WLKP 

                                                                                                     prof. dr hab. Joanna Rymaszewska  


