
 

Program  
posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  

15 lipca 2020 r. (środa) 
 
 
 

Głosowania odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  
od środy 15.07.2020 od godz. 11.00 do piątku 17.07.2020 do godz. 11:00.   

 
  

Przed rozpoczęciem głosowań na adresy mailowe uprawnionych do głosowania samodzielnych 
członków Rady Wydziału przesłane zostaną wiadomości e-mail z linkiem do oddania głosów.  
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

S P R A W Y  N A U K O W E  
I. DOKTORATY  
 

1. Powołanie recenzentów rozpraw doktorskich i komisji do przyjęcia rozprawy 
doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony 

 

1.1. mgr Marta ADAMCZYK, rozprawa doktorska: „Wpływ ruchomości oddechowej 
na rozkłady dawek w radioterapii nowotworów płuc”, promotor dr hab. Tomasz Piotrowski,  
prof. UM  

 

1.2. lek. Amgad Ahmed Elnur ELHAG , rozprawa doktorska: „Ocena kosztów bezpośrednich 
u pacjentów korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”, promotor prof. dr 
hab. n. med. Wiesław Bryl, promotor pomocniczy dr n. farm. Tomasz Zaprutko 
 

1.3. mgr Elżbieta GRUNT-METELSKA, rozprawa doktorska: „Uwarunkowania, przebieg 
i specyfika kontraktowania świadczeń stomatologicznych na terenie województwa 
wielkopolskiego w latach 1999-2009”, promotor prof. dr hab. Michał Musielak 
  

1.4. mgr Agata JODDA, rozprawa doktorska: „Dawki w szpiku kostnym u chorych na raka 
szyjki lub trzonu macicy dla trzech technik radioterapii 3DCRT, IMRT, VMAT (badanie 
retrospektywne). Badanie na modelu tkankopodobnym z uwzględnieniem ruchomości 
narządów”, promotor prof. dr hab. Julian Malicki 
 

1.5. mgr Mariusz KILIAN , rozprawa doktorska: „Służba zdrowia I Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej w latach 1941-1947”, promotor prof. dr hab. n hum. Anita Magowska 
  

1.6. mgr Kinga WITCZAK- BŁOSZYK, rozprawa doktorska: „Incydenty suicydalne w świetle 
doświadczeń członków Państwowego Ratownictwa Medycznego”, promotor dr hab. Adam 
Czabański 
 
 



2. Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej:  
 
2.1. mgr Agnieszka DYMEK-SKOCZYŃSKA, rozprawa doktorska: „Kwestionariusz  CANE jako 
narzędzie do oceny potrzeb osób starszych”, promotor prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- 
Tobis 
przewód wszczęty: 10.01.2011 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2021 r.  

 

2.2. mgr Patryk GOŁĘBIEWSKI, rozprawa doktorska: „Wpływ programu treningowego 
na wydolność fizyczną, masę ciała oraz stężenie wybranych adipokin u młodych osób 
z otyłością”, promotor prof. dr hab. Wiesław Bryl 
przewód wszczęty: 8.04.2013 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2021 r.  

 

2.3. mgr Paulina JÓŹWIAK, rozprawa doktorska: „Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych 
osób chorych na gruźlicę płuc” promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki  
przewód wszczęty: 14.02.2011 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2020 r.   

 
2.4. mgr Bartosz ŁUKOWSKI, rozprawa doktorska: „Znaczenie stosowania strategii „wartość 
dla pacjenta” jako elementu odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych dla zdrowia 
osób z chorobami reumatycznymi”, promotor: prof. dr hab. Ewa Mojs  
przewód wszczęty: 9.06.2016 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 13.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2021 r.   

 

2.5. dypl. pil. inż. Zbigniew MACHAJ, rozprawa doktorska: „Poszukiwanie i ratownictwo 
lotnicze w medycynie katastrof. Ocena działań jednostek ratownictwa lotniczego 
w warunkach ekstremalnych”, promotor prof. dr hab. Jerzy Konieczny 
przewód wszczęty: 14.12.2009 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2020 r.   
 
2.6. mgr Monika NOWAK-JAROSZYK, rozprawa doktorska: „Ocena przyczyn i skutków skarg 
pacjentów oraz błędów medycznych popełnianych w poradniach i oddziałach chirurgicznych”, 
promotor: dr hab. Łukasz Dzieciuchowicz 
przewód wszczęty: 11.06.2012 r.   
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2021 r.   
 

3. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa 
STOLI, rozprawa doktorska: „Ukraińska imigracja zarobkowa w Polsce. Ujęcie zdrowotne 
oraz socjoekonomiczne”, promotor dr hab. Bartosz Bilski.  

     Proponowany promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Marcin Cybulski 
 

Dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

             /-/ Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 


