
 
Post ępowanie habilitacyjne dr Jolanta Szelachowska, adiu nkt Katedry Onkologii  
i Kliniki Onkologii Ginekologicznej UMW 
 
Etapy postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Szelachowskiej 
 
W dniu 17 sierpnia 2015 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego UMW wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  
z wnioskiem doktora nauk medycznych dr Jolanty Szelachowskiej o przeprowadzenie przez 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 
nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, wszczętego w Centralnej Komisji w dniu  
13 lipca 2015 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. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) 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.„ Różnice w długości przeżycia chorych na płaskonabłonkowego raka dna jamy ustnej lub 
trzonu języka w zależności od poziomu ekspresji białka MCM7, RB, E-kadheryny, p16, TGFb 
i PTPN14 w komórkach guza”. Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego  
w uchwale Nr 309/IX/2015 w dniu 23 września 2015 r. wyraziła zgod ę na przeprowadzenie 
post ępowania habilitacyjnego dr Jolanty Szelachowskiej, adiunkta Katedry Onkologii  
i Kliniki Onkologii Ginekologicznej UMW oraz powołała na recenzenta dr hab. Agnieszk ę 
Kołaci ńską z Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi UM w Łodzi, na członka komisji 
habilitacyjnej dra hab. Tomasza Zato ńskiego z Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii 
Głowy i Szyi UMW oraz na sekretarza dra hab. Krzysztofa Małyszczaka, prof. nadzw., 
kierownika Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii 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 2014 r. poz. 1852 ze zm.) zwana dalej ustawą powołała w dniu  
16 listopada 2015 r. komisję habilitacyjną w pełnym składzie: 
 
 
Prof. dr hab. Wojciech Polkowski      przewodnicz ący  
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie 
 
Dr hab. Agnieszka Kołaci ńska      recenzent 
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi UM w Łodzi 
 
Dr hab. Andrzej Mróz       recenzent 
Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii 
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 
Dr hab. Lucjan Wyrwicz       recenzent 
Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki Centrum Onkologii 
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 
Prof. dr hab. Lucyna K ępka      członek komisji 
Klinika Onkologii i Hematologii CSK MSW w Warszawie 
 
Dr hab. Tomasz Zato ński       członek komisji   
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UMW 
 



Dr hab. Krzysztof Małyszczak, prof. nadzw.    sekre tarz 
Kierownik Zakładu psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych  
Katedry Psychiatrii 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 2014 r. poz. 1852 ze zm. ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 249)   
 
 
harmonogram przebiegu przewodu habilitacyjnego dr Jolanty Szelachowskiej 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 si ę prawomocna z chwil ą jej podj ęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


