
Post ępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Mastalerz-Migas,  adiunkta i p.o. kierownika  
Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UMW. 
 
Etapy post ępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Mastalerz-Miga s 
 
W dniu 20 listopada 2014 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego UMW wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  
z wnioskiem doktora nauk medycznych Agnieszki Mastalerz-Migas, o przeprowadzenie 
przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego postępowania habilitacyjnego  
w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, wszczętego w Centralnej Komisji  
w dniu 12 listopada 2014 r. na podstawie wniosku spełniającego wymogi formalne. W piśmie 
Centralna Komisja zwraca się o wyznaczenie zgodnie z art.18 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 nr 84, 
poz. 455) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu, trzech członków komisji (w tym 
sekretarza komisji i 1 recenzenta) i przekazanie odpowiedniej uchwały Rady do Centralnej 
Komisji, celem powołania pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Podstawą 
wniosku jest całokształt dorobku naukowego i osiągnięcie naukowe pt.„ Ocena skuteczności 
szczepienia przeciwko grypie u pacjentów hemodializowanych oraz u ludzi zdrowych; analiza 
czynników wpływających na poszczepienną odpowiedź immunologiczną”. Rada Wydziału 
Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w uchwale Nr 204/XII/2014 w dniu 10 grudnia 
2014 r. wyraziła zgod ę na przeprowadzenie post ępowania habilitacyjnego dr Agnieszki 
Mastalerz-Migas, adiunkta i p.o. kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UMW 
oraz powołała na recenzenta prof. dr hab. Ew ę Żukowsk ą-Szczechowsk ą z Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śl. UM w Katowicach na 
członka  komisji habilitacyjnej prof. dr hab . Grażynę Bednarek-Tupikowsk ą z Katedry 
i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopamii UMW oraz na sekretarza  
prof. dr hab . Brygid ę Knysz, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób 
Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UMW. 
 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2003 nr 65, poz. 595 z poźn. zm.) zwana dalej ustawą powołała w dniu  
19 stycznia 2015 r. komisję habilitacyjną w pełnym składzie: 
 
 
Prof. dr hab. Tadeusz Płusa      przewodnicz ący  
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii 
i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie 
 
Prof. dr hab. Sławomir Chlabicz      recenzent 
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa 
Środowiskowego UM w Białymstoku 
 
Prof. dr hab. Maciej Siedlar        recenzent 
Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM w Krakowie 
 
Prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska    recenzent 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii  
w Zabrzu Śl. UM w Katowicach 
 
Prof. dr hab. Gra żyna Bednarek-Tupikowska    członek komisji 
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopamii UMW 
 
Prof. dr hab. Rafał Pawliczak      członek komisji 



Kierownik Zakładu Immunopatologii Wydziału Nauk Biomedycznych 
I Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi 
 
Prof. dr hab. Brygida Knysz      sekretarz 
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby 
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UMW 
 
 
Zgodnie z Ustawą o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z póź. zm.)   
 
 
harmonogram przebiegu przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Mastalerz-Migas jest 
następujący: 
 
 
Sporządzenie recenzji dorobku naukowego oraz osiągnięć naukowych 
będących podstawą wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego :        do 6 tygodni 
 
Sporządzenie przez komisję habilitacyjną wniosku do RW w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego:     do 21 dni 
  
Podjęcie przez RW uchwały w sprawie nadania lub odmowy stopnia 
naukowego doktora habilitowanego      do 1 miesiąca 
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


