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ZAPROSZENIE  NA  POSIEDZENIE 

RADY  WYDZIAŁU  LEKARSKIEGO  KSZTAŁCENIA  PO DYPLOMOWEGO 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na świąteczne posiedzenie Rady WLKP, 

które odbędzie się w środę 7 grudnia 2016 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 16 listopada 2016 r. 

2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 23 listopada 2016 r.  

3. Sprawa kategoryzacji Wydziału. 

 

 

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁOWE 

 

4. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji  Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej. 

Uchwała RWLKP Nr 67/XII/2016 
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TYTUŁ  DOKTORA HONORIS CAUSA 
 

5. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu ks. Biskupowi Ryszardowi Boguszowi oraz powołanie 

recenzentów. 

Uchwała RWLKP Nr 68/XII/2016 

 

HABILITACJE 
 
6. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej: 

 

a)   dr Anny Turno-Kręcickiej 

 adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki UMW, 

 Uchwała RWLKP Nr 69/XII/2016 

 

 tytuł osiągnięcia naukowego: 

 „Ekspresja oksydazy lizylowej 1 w torebce soczewki w zespole pseudoeksfoliacji,  

 jaskrze pseudoeksfoliacyjnej i jaskrze pierwotnej  otwartego kąta.”     

 

 
DOKTORATY 

 
7. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych 

 w dyscyplinie medycyna: 
 

        a)   lek.  Annie Banaszek 
 Uchwała RWLKP Nr 70/XII/2016 

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

a) Lek. Sebastian Bałasz 
 lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy 
 Uchwała RWLKP Nr 71/XII/2016 
 
 tytuł pracy doktorskiej: 

              „Stężenie wybranych cytokin u chorych z tętniakiem aorty brzusznej” 
 promotor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 
 

9. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie 
medycyna i wybór promotora: 
 
 a)   lek. Edyta Lelonek 

                rezydent w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we  
                Wrocławiu,               
                Uchwała RWLKP Nr 72/XII/2016 
 
               tytuł pracy doktorskiej: 

„Aspekty kliniczne oraz psychospołeczne świądu w czerwienicy prawdziwej.” 
               promotor: prof. dr hab. Jacek Szepietowski 
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b)   lek. Katarzyna Sleiman  
starszy asystent w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej SPSK 1 we Wrocławiu 

               Uchwała RWLKP Nr 73/XII/2016 
 
               tytuł pracy doktorskiej:  

„Ocena korelacji zmian strukturalnych oraz metabolicznych w korze i istocie    
białej w badaniu rezonansu magnetycznego (MR) u pacjentów z chorobą 
Alzheimera i u osób z  łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych”                
promotor: dr hab. Anna Zimny 
 

c)   lek. Jarosław Witkowski  
               starszy asystent Oddziału urazowo- ortopedycznego przy Klinice Chirurgii Urazowej i    
               Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu 
               Uchwała RWLKP Nr 74/XII/2016 
               tytuł pracy doktorskiej:  
 

„Ocena kliniczna i biomechaniczna pacjentów po chirurgicznej reinsercji 
przyczepu dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia” 

               promotor: dr hab. Paweł Reichert 
 

d)   lek. Tomasz Gondek  
               uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW,               
               Uchwała RWLKP Nr 75/XII/2016 
 
               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 
 

e)   lek. Anna Królicka-Deręgowska 
               uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Psychiatrii UMW,               
               Uchwała RWLKP Nr 76/XII/2016 
 
               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 
 
 
10. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski. 
        W głosowaniach przewidzianych w pkt. 4-9 głosują członkowie RWLKP posiadający    
        stopień naukowy doktora habilitowanego. 

    
 
 

                    Z  wyrazami  szacunku 

                            Dziekan  WLKP 

               prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska  


