
Program Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego                       

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 13 grudnia 2017r., godz. 10.00 

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP  
ul. Przybyszewskiego 37a 

 
Załączniki do programu Rady znajdują się pod adresem 

http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/program 
 

Terminy kolejnych posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego II w roku akademickim 2017/2018 

17.01.2018 21.02.2018 21.03.2018 18.04.2018 

16.05.2018 20.06.2018 19.09.2018  

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

I. Wręczenie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Ginekologii : 
 

 prof. dr hab. Witold Kędzia 
 

II. Wręczenie powołań: 
 

 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku 
dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak prof. UM 

 
III. Wręczenie powołania do pełnienia funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii 

 prof. dr hab. Marek Jemielity 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
IV. Wręczenie nagród JM Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2016 dla nauczycieli 

akademickich 

____________________________________________________________________________________________ 
 
V. Wręczenie Doktorantom zaświadczeń o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
VI. Wystąpienie prof. dr hab. Michała Nowickiego – Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uczelni 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
VII. Sprawozdanie z Konferencji Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych, która odbyła się w Poznaniu 
w dniach 23-24 listopada 2017r. – referuje Dziekan WLII prof. dr hab. Zbigniew Krasiński 
______________________________________________________________________________________________ 
 
VIII. Zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczanie 
e-learningowe – referuje prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/program


IX. HABILITACJE 
 
   1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n.med. 
Agnieszce Malińskiej, adiunktowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii  Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 17 listopada 2017r. Habilitacja na 
podstawie cyklu publikacji  pt. „Tkankowe i komórkowe wykładniki niedrożności naczyń w pomostowaniu 
aortalno-wieńcowym.”  
Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Bartosz Kempisty   

( powzięcie uchwały )   

 - tajne głosowanie - głosują samodzielni     

 

1a. Autoprezentacja dr n. med. Agnieszki Malińskiej  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii dr n. med. 
Karolinie Gerreth, adiunktowi Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 29 listopada 2017r. Habilitacja na 
podstawie cyklu publikacji  pt. „Choroba próchnicowa oraz zaburzenia mineralizacji szkliwa zębów mlecznych u 
dzieci w populacji polskiej - analiza wpływu wybranych czynników etiologicznych z uwzględnieniem determinanty 
genetycznej.” 
Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Agnieszka Ziółkowska   

( powzięcie uchwały )   
 
 - tajne głosowanie - głosują samodzielni    
  
2 a. Autoprezentacja dr n. med. Karoliny Gerreth 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n. med. 
Mirosławowi  Andrusiewiczowi,  starszemu wykładowcy Katedry i Zakładu Biologii Komórki  Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 30 listopada 
2017r. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji  pt. „Analiza wybranych genów związanych z przebiegiem zmian 
patologicznych w komórkach wywodzących się z żeńskich wewnętrznych narządów płciowych.” 
Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Witold Szaflarski   

( powzięcie uchwały )   
               
   - tajne głosowanie - głosują samodzielni         
 
3a. Autoprezentacja dr n. med. Mirosława Andrusiewicza 
_______________________________________________________________________________________________      
 
4. dr n.med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk, starszy wykładowca Kliniki Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. 
„Badania przesiewowe słuchu jako narzędzie w diagnostyce niedosłuchu u noworodków donoszonych i 
urodzonych przedwcześnie.” 
 Powzięcie uchwał w sprawie : 
• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 6 listopada 2017  w 
dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. 
• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji 
Przedstawia: dr hab. Tomasz Szczapa 
 
                - tajne głosowanie - głosują samodzielni              
 

_________________________________________________________________________________________ 

 



X. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych 
 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

- z zakresu medycyny 

1.lek. Karol Elster z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu (PNSMBN). Rozprawa 
doktorska pt. Porównanie efektu leczenia nieoperacyjnego złamań końca dalszego kości promieniowej opatrunkiem 
gipsowym ramiennym i przedramiennym. 
Promotor: dr hab. PAWEŁ GRALA           
Publiczna obrona odbyła się 22.11.2017 r. godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
 
2. lek. Adam Pająk ze Studiów Doktoranckich w II Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Analiza 
wybranych parametrów nieinwazyjnych u pacjentów z grupy ryzyka rozwoju niewydolności serca.  
Promotor: prof. dr hab. ANDRZEJ SZYSZKA            
Publiczna obrona odbyła się 22.11.2017 r. godz.14.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
 
3. lek. Miłosz Krzywotulski z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. 
Badanie skuteczności terapii elektrowstrząsowej w depresji lekoopornej. 
Promotor: prof. dr hab. JANUSZ RYBAKOWSKI            
Publiczna obrona odbyła się 06.12.2017 r. godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
 
4. lek. Karol Szymański z Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM  
w  Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ przerywanej kompresji pneumatycznej na mikrokrążenie skórne u 
pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną i miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. 
Promotor: prof. dr hab. MARCIN GABRIEL           
Publiczna obrona odbyła się 08.12.2017 r. godz.12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
 
- z zakresu biologii medycznej  
 
5. mgr dietetyki Agnieszka Tomaszewska-Olijarczyk z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii  
i Nabytych Niedoborów Odporności UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena stanu odżywienia u pacjentów 
zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności.   
Promotor: prof. dr hab. ARLETA KOWALA-PIASKOWSKA         
Publiczna obrona odbyła się 06.12.2017 godz.12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
______________________________________________________________________________________________ 

XI. Dydaktyka – sprawy bieżące 

1. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału programu nauczania na kierunku Biotechnologia medyczna 
prowadzonego na Wydziale Lekarskim II na rok akademicki 2018/2019 
 - jawne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWLII 
 

2. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału „Dzienników praktyk – praktyczne nauczanie kliniczne” dla studentów lat 
III-V na kierunku lekarsko-dentystycznym – referuje prof. dr hab. Anna Surdacka – Prodziekan ds. Oddziału 
Stomatologii 
 - jawne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWLII 
 

3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wygaszenia kierunku Zdrowie publiczne, Specjalność: Higiena dentystyczna 
na WLII od roku akademickiego 2018/2019 – referuje Dziekan WLII – prof. dr hab. Zbigniew Krasiński 
 - jawne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWLII 
 

4. Informacja dotycząca fakultetów dla studentów na kierunku Lekarskim na WLII – referuje prof. dr hab. 
Mariola Ropacka-Lesiak – Prodziekan ds. Kierunku Lekarskiego 

 



5. Informacja na temat rozwiązywania problemów wynikających z przeprowadzonych hospitacji przez 
Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016-2017 – 
referuje Dziekan WLII – prof. dr hab. Zbigniew Krasiński 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
XII. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia ogólnopolskich konkursów na funkcję kierownika: 
 

1. II Katedry Chirurgii 
2. Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
3. Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
4. Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii 
5. Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
6. Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii 
7. Kliniki Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej 
8. Zakładu Stomatologii Zintegrowanej 
9. Zakładu Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji 

 
  - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
XIII. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu na stanowisko: 
 

1. Profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych  
 

  - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
XIV. Nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu medycyny dr hab. Łukaszowi 
Dzieciuchowiczowi prof. UM  z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń (sprawozdanie Zespołu, wszczęcie postępowania, 
propozycja recenzentów) – referuje prof. dr hab. Ryszard Staniszewski 

 - tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

____________________________________________________________________________________________ 
 
XV. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia od 1.01.2018r. na ¼ etatu emerytowanego nauczyciela 
akademickiego: 
prof. dr hab. Maciej Zabel (pierwszy rok)  
 - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

XVI. SPRAWY BIEŻĄCE 

1. Świąteczne akcje charytatywne na WLII: 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Siostry „Serafitki” 

 Tytka Charytatywna – Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



XVII. D O K T O R A T Y   

 - Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony  

 – tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII 

 
1.mgr dietetyki Małgorzata Dobrzyńska ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Bromatologii UM w 
Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ wybranych olejów roślinnych na zmniejszenie ryzyka sercowo-
naczyniowego w grupie kobiet po menopauzie z rozpoznaną dyslipidemią. 
Promotor: prof. dr hab. JULIUSZ PRZYSŁAWSKI          
Publiczna obrona zaplanowana na dzień 16.01.2018 godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
 
 
- Wszczęcie przewodu doktorskiego, wybór promotora  
 – tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII 
 
1.lek. Natalia Neumann-Klimasińska ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Neonatologii UM w Poznaniu. 
Rozprawa doktorska pt. Wpływ wentylacji nieinwazyjnej helioxem na czynność oddechową i aktywność 
bioelektryczną przepony wcześniaków z niewydolnością oddechową. 
Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            
Uchwały w sprawie:  
- wszczęcia przewodu  
- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Tomasz Szczapa)  
 
2. lek. Monika Świderska z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM  
w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wybrane parametry kliniczne i polimorfizmy genów związanych  
z cytokinami limfocytów T pomocniczych i szlakiem sygnałowym witaminy D jako czynniki predykcyjne przeżycia 
pacjentów hemodializowanych. 
Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            
Uchwały w sprawie:  
- wszczęcia przewodu  
- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Alicja Grzegorzewska)  
 
3. lek. Zuzanna Kucała z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów 
Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa 
doktorska pt. Przydatność wybranych markerów ostrego uszkodzenia nerek do wczesnego wykrywania powikłań w 
przebiegu chorób wątroby. 
Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            
Uchwały w sprawie:  
- wszczęcia przewodu  
- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Arleta Kowala-Piaskowska)  
 
4. lek. dent. Szymon Kubanek z Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM  
w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Właściwości urządzeń polimeryzacyjnych wykorzystywanych w stomatologii 
odtwórczej na podstawie przeglądu piśmiennictwa.   
Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii            
Uchwały w sprawie:  
- wszczęcia przewodu  
- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Beata Czarnecka prof. UM)  
 
5. mgr fizjoterapii, mgr psychologii klinicznej Katarzyna Drews z  Centrum Psychoterapii Integralnej  
w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wpływ treningu fizycznego na objawy kliniczne i funkcje 
poznawcze pacjentów ze schizofrenią. 
Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej             
Uchwały w sprawie:  
- wszczęcia przewodu  
- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Filip Rybakowski)   
 



 
- Wybór promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  
 – tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII 
 
1.mgr biotechnologii Piotr Celichowski ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii UM 
w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Nampt (wisfatyna/PBEF) a regulacja aktywności fizjologicznej osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA) szczura. 
Promotor: dr hab. MARCIN RUCIŃSKI  
Uchwała w sprawie:  
- wyboru promotora pomocniczego ( kandydatura:  dr n. med. Marianna Tyczewska)   
 
 
- Wybór Komisji doktorskiej  i recenzentów  
 – tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII 
 
1.mgr psychologii Katarzyna Sanna ze Studiów Doktoranckich w Katedrze Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu. 
Rozprawa doktorska pt. Obiektywne i subiektywne implikacje wsparcia społecznego u osób towarzyszących 
chorym onkologicznie. 
Promotor: dr hab. DARIUSZ IŻYCKI prof. UM  
 
2. lek. Tomasz Macedulski z Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Szamotułach. Rozprawa doktorska pt. Przebieg ospy wietrznej i półpaśca u dzieci z chorobą nowotworową w 
trakcie farmakologicznej immunosupresji. 
Promotor: prof. dr hab. ARLETA KOWALA-PIASKOWSKA 
 
3. mgr anal. med. Wojciech Barczak ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii 
Laryngologicznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Możliwości zastosowania terapii genowej oraz testu 
formowania kolonii ex-vivo w planowaniu leczenia nowotworów głowy i szyi. 
Promotor: prof. dr hab. WOJCIECH GOLUSIŃSKI  
Promotor pomocniczy : dr n. med. WIKTORIA M.SUCHORSKA  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
XVIII. Wolne głosy i wnioski 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                       Dziekan Wydziału Lekarskiego II 

                      /-/prof.  dr hab. Zbigniew Krasiński 


