
 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
 

WYDZIAŁ  NAUK O ZDROWIU  

 

ul. Smoluchowskiego 11                                             tel.   061 8612 288 

60-179 Poznań                                                           fax   061 8612 224 

      e-mail: aciesiel@ump.edu.pl 

WNoZ/639/2015 

Poznań, dnia 2 kwietnia 2015 r.   

 

Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 13 kwietnia 2015 

(poniedziałek) r., które odbędzie się w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym UMP, 

ul. Przybyszewskiego 37, aula, część A godz.11.00 

 

Habilitacje: 

1. dr n med. Zefiryn Cybulski  

/lekarza mikrobiolog, pracownik Wielkopolskiego Centrum Onkologii/,                                                                                                                        

rozprawa habilitacyjna nt: „Badania epidemiologiczne wybranych gatunków drobnoustrojów 

stanowiących potencjalny czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych”.                                        

a) Kolokwium habilitacyjne/ przyjęcie kolokwium habilitacyjnego 

b) Wybór tematu wykładu habilitacyjnego oraz wygłoszenie wykładu                                     

c) Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych                                

w dyscyplinie medycyna  

 

2. Dr Justyna Drzał-Grabiec 

/Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Katedra Rehabilitacji, Instytut Fizjoterapii– 

asystent/ 

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Współzależności parametrów postawy ciała z wybranymi 

czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi u dzieci i dorosłych”/  

-odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu 

     

3. dr Aleksandra Suwalska 

/ Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,    

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Aspekty kliniczne, neuropsychologiczne i biologiczne leczenia 

litem choroby afektywnej dwubiegunowej”/  

 

-zmiana recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym  

Rezygnacja prof. dr hab. Barbary Steinborn  

 

Powołanie recenzenta:  

Prof. dr hab. Jacek Losy – Zakład Neuroimmunologi Klinicznej Uniwersytetu Medycznego                     

w Poznaniu  

 

 

 

 

 

 

 



Doktoraty: 

I. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej  i nadanie stopnia doktora: 

- nauk o zdrowiu 

1. mgr Katarzyna Leśna  

Rozprawa doktorska: „Zespół bezdechu śródsennego i choroby współistniejące wśród mieszkańców 

Poznania. Czy potrzebny jest program edukacyjno-profilaktyczny?”,  

promotor prof. dr hab. Halina Batura –Gabryel  

 

2. mgr Karolina Malińska  

Rozprawa doktorska: „Zachowania zdrowotne młodzieży z padaczką i bólami głowy”,  

promotor: prof. dr hab. Barbara Steinborn 

 

3. mgr Katarzyna Wiśniewska  

Rozprawa doktorska: „Pierwotna profilaktyka wrodzonych wad rozwojowych poprzez suplementację 

diety kwasem foliowym na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania w latach 2005-2009”,  

promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki  

 

4. mgr Malwina Taborowska   

Rozprawa doktorska: „Struktura i unerwienie przedziałów mięśnia brzuchatego przyśrodkowego łydki – 

badania na modelu zwierzęcym”, promotor: dr hab. Dorota Bukowska, prof. AWF  

promotor pomocniczy: dr Hanna Drzymała- Celichowska. 

 

- nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna)  

1. lek. med. Anna Podolska- Piechocka  

Rozprawa doktorska: „Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau”, 

promotor: prof. dr hab. Wanda Stryła  

 

 

II. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:  

1. mgr Michał Mandecki 

Rozprawa doktorska: „Działania mediów i autorytetów społecznych w Polsce na rzecz pozyskiwania 

narządów i tkanek do transplantacji w opinii młodzieży licealnej miasta Poznania”,  

promotor: prof. dr hab. Michał Musielak. 

 

 

 

III. Wybór komisji w przewodzie doktorskim: 

 

1. mgr Justyna Januszek- Michalecka   
Rozprawa doktorska: „Wieloczynnikowa analiza efektywności Populacyjnego Programu Profilaktyki 

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy”, promotor: prof. dr hab. Marek Spaczyński.  

Skład komisji:  

1. prof. dr hab. Anna Jankowska  

2. prof. dr hab. Andrzej Roszak   

3. prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski  

4. dr hab. Beata Pięta, prof. UM  

5. dr hab. Andrzej Klejewski  

6. prof. dr hab. Marek Spaczyński – promotor  

 

 

 



2. lek. med. Renata Turbańska    
Rozprawa doktorska: „Determinanty zdrowotne zdolności osób do prowadzenia pojazdów silnikowych 

w ruchu drogowym” /promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz/ 

Skład komisji:  

1. prof. dr hab. Barbara Steinborn 

2. dr hab. Bartosz Bilski 

3. dr hab. Paweł Burchardt  

4. dr hab. Mariola Pawlaczyk  

5. dr hab. Bożena Wiskirska- Woźnica  

6. prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz - promotor  

 

IV. Wszczęcie przewodu doktorskiego, wybór promotora: 

-w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna: 

 

1. lek. med. Bartosz Łukaszewski   
Rozprawa doktorska: „Ocena parametrów fizyko- chemicznych i mechanicznych wszczepu stosowanego 

w rekonstrukcji bliższego końca kości udowej”,    

promotor: dr hab. n. med. Mieczysława Jurczyk 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku  

 

2. lek. med. Dariusz Łucka   
Rozprawa doktorska: „Analiza realizacji preskrypcji leków w Polsce jako pochodna regulacji cenowych 

oraz czynników rynkowych w wybranych obszarach terapeutycznych”    

promotor: prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku 

 

3. lek. med. Katarzyna Martin  

Rozprawa doktorska: „Ocena zależności pomiędzy doświadczeniem bólu a występowaniem objawów 

schizofrenopodobnych oraz zaburzeń nastroju u pacjentów z chorobami reumatycznymi”   

promotor: prof. dr hab. med.  Włodzimierz Samborski 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku 

 

w dziedzinie nauk o zdrowiu 

 

1. mgr Kinga Blumska 

rozprawa doktorska:  „Wywiad motywujący i modyfikacja stylu życia a gospodarka     

węglowodanowa i zmiana masy ciała u otyłych kobiet w populacji kobiet żyjących w Europie”   

promotor: prof. dr hab. n. med. Ewa Wender Ożegowska  

promotor pomocniczy: dr n. med. Agnieszka Zawiejska, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych 

UMP   

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku 

 

2. mgr Julia Jajor 

rozprawa doktorska:  Koordynacja ruchowa u kobiet z zespołem Turnera  

promotor: dr hab. n. o kult. fiz. Elżbieta Rostkowska, prof. UM  

promotor pomocniczy: dr n. o kult. fiz. Katarzyna Antosiak- Cyrak – Katedra Sportów 

Indywidualnych  AWF Poznań  

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku  

 

 

 



3. mgr Ewa Kaniewska- Filipiak  

Rozprawa doktorska: „Wiedza i zachowania rodziców dotyczące szczepień ochronnych”,  

promotor:  prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki  

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: do 13 kwietnia 2019 roku  
 

V. Umorzenie przewodu doktorskiego: 

1. mgr Katarzyna Jessa   
Rozprawa doktorska:  „Oczekiwania pacjentów po zabiegach wszczepienia kardiowertera -defibrylatora 

(ICD)”, /promotor: dr hab. Danuta Dyk/ 

 

 

VI. Powołanie prof. dr hab. Ewy Marzec na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

 

 

VII. Powołanie dr hab. Andrzeja Nowakowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

 

 

VIII. Powołanie dr hab. Andrzeja Kędzi, prof. UM na stanowisko  kierownika Katedry Auksologii  

Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego.    

 

IX. Upoważnienie dr Barbary Czech- Szczapy  do przeprowadzenia egzaminów z: 

-Elementy zdrowia publicznego: Zdrowie publiczne I rok drugiego stopnia 

 

-Epidemiologia:  Zdrowie publiczne I rok pierwszego stopnia 

                             Elektroradiologia I rok drugiego stopnia 

 

-Podstawy epidemiologii: Zdrowie publiczne I rok  pierwszego stopnia 

Terapia zajęciowa I rok  pierwszego stopnia 

 

-Propedeutyka zdrowia publicznego: Elektroradiologia III pierwszego stopnia 

 

-Zdrowie Publiczne:  Terapia zajęciowa III rok pierwszego stopnia 

 

-Zdrowie publiczne i ergonomia: Ratownictwo medyczne I rok pierwszego stopnia 

 

X. Zatwierdzenie terminów egzaminu z przygotowania zawodowego.  

 

Pielęgniarstwo  

Część teoretyczna:  6 lipca 2015 r.  

Część praktyczna:  7, 8 i 9 lipca 2015 r.  

 

Egzamin poprawkowy 

Część teoretyczna:  14 września 2015 r.  

Część praktyczna:  15 września 2015 r.  

 
Termin złożenia pracy licencjackiej, karty okresowych osiągnięć studenta wraz z wymaganymi 

dokumentami w Dziekanacie WNoZ do 30 czerwca 2015 r.  

 

Położnictwo  

Część teoretyczna:  8 lipca 2015 r.  

Część praktyczna:  9 i 10 lipca 2015 r.  

 



Egzamin poprawkowy 

Część teoretyczna:  10 sierpnia 2015 r.  

Część praktyczna:  11 sierpnia 2015 r.  
 

Termin złożenia pracy licencjackiej, karty okresowych osiągnięć studenta wraz z wymaganymi 

dokumentami w Dziekanacie WNoZ do 30 czerwca 2015 r.  

 

XI. Podział na sesje ciągłe na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

(od roku ak. 2015/2016)  

 

Studia pierwszego stopnia  

I rok   I sesja ciągła 

II rok – II sesja ciągła  

III rok – III sesja ciągła  

 

Studia drugiego stopnia  

I rok – I sesja ciągła  

II rok - II sesja ciągła  

 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne, kier. pielęgniarstwo i położnictwo  

I rok – I sesja ciągła  

II rok - II sesja ciągła  

III rok – III sesja ciągła  

 

 

XII. Zasady zaliczania seminariów licencjackich i magisterskich  

 
Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

/-/prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 

 

 


