
Program Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego                       

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 21 lutego 2018r., godz. 09.50 

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 

21.03.2018 18.04.2018 16.05.2018 20.06.2018 
19.09.2018    

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 
 

I. Pożegnanie śp. prof. dr hab. Aleksego Poniżyńskiego emerytowanego kierownika Kliniki 

Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AM w Poznaniu 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Wręczenie mianowań na stanowisko profesora zwyczajnego:  

 

 w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności 

prof. dr hab. Arleta Kowala-Piaskowska 

 w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Perinatologii i Ginekologii 

prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz 

 

III. Wręczenie powołań na stanowisko profesora nadzwyczajnego:  

 

 w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii 

dr hab. Marcin Ruciński 

 w Klinice Zakażeń Noworodka Katedry Neonatologii 

dr hab. Jan Mazela 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Wystąpienie JM Rektora – prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

V. Sprawozdanie z działalności Dziekana Wydziału Lekarskiego II za rok akademicki 2017 – prof. dr hab. 

Zbigniewa Krasińskiego 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VI. Informacja dotycząca zakupu Albumu 25-lecia Wydziału Lekarskiego II oraz przypinek z logo WLII  – 

prof. dr hab. Zbigniewa Krasińskiego 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

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


VII. HABILITACJE 

 

1.Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n.med. 

Dominikowi Dytfeldowi, adiunktowi Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z 

dnia 29 stycznia 2018r. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Komórki macierzyste jako narzędzie 

w medycynie: zastosowanie, różnicowanie, charakterystyka na przykładzie chondrogenezy.” 

Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Dorota Formanowicz  

( powzięcie uchwały )   

  - tajne głosowanie - głosują samodzielni     

1.a Autoprezentacja dr n. med. Dominika Dytfelda 

2. dr n.med. Justyna Gornowicz-Porowska, adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. 

„Bieżące koncepcje patogenetyczne i diagnostyczne autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych.” 

Powzięcie uchwał w sprawie: 

- Odwołania z funkcji recenzenta prof. dr hab. Andrzeja Marszałka, kierownika Katedry i Zakładu 

Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

                - tajne głosowanie - głosują samodzielni      

 

- Propozycja nowego recenzenta-  prof. dr hab. Grzegorz Dworacki, kierownika Katedry Immunologii 

Klinicznej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

                - tajne głosowanie - głosują samodzielni              

 

3. dr n.med. Marcin Zaniew z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, SZOZ nad Matką i Dzieckiem w 

Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Kliniczne i genetyczne aspekty wybranych 

tubulopatii proksymalnych –choroby Denta i zespołu Lowe.” 

 Powzięcie uchwał w sprawie : 

• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 20 grudnia 

2017  w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. 

• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji 

Przedstawia: prof. dr hab. Jacek Wysocki 

                    - tajne głosowanie - głosują samodzielni         

_________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych 

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

- zakresu medycyny  

 

1.lek. Paweł Baranowski z Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Szamotułach (PNSMBN). Rozprawa 

doktorska pt. Porównanie wyników i kosztów leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego 

appendektomią otwartą i zmodyfikowaną metodą laparoskopową. 

Promotor: dr hab. ŁUKASZ DZIECIUCHOWICZ prof. UM  

Publiczna obrona odbyła się 12.02.2018 r. godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

 

 



- z zakresu stomatologii  

 

2. lek. stom. Tomasz Cegielski z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej na Podzamczu w Szczecinie 

(PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena przydatności obrazowania kości przy użyciu stożkowej 

tomografii komputerowej (CBCT) w prognozowaniu wybranych parametrów stomatologicznej 

rehabilitacji implantoprotetycznej. 

Promotor: dr hab. PAWEŁ PIOTROWSKI           

Publiczna obrona odbyła się 23.01.2018 r. godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

 

3. lek. dent. Małgorzata Bielińska ze Specjalistycznych Gabinetów Stomatologicznych w Poznaniu 

(PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Badanie przewodnictwa fal akustycznych w szczęce i żuchwie  

u pacjentów zaopatrzonych w typowe implanty zębowe. 

Promotor: prof. dr hab.  RYSZARD KOCZOROWSKI           

Publiczna obrona odbyła się 23.01.2018 r. godz.14.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

 

4. lek. stom. Tomasz Szyczewski z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UM w Poznaniu. Rozprawa 

doktorska pt. Wydolność żucia pacjentów po resekcji żuchwy. 

Promotor: dr hab. PAWEŁ PIOTROWSKI           

Publiczna obrona odbyła się 31.01.2018 r. godz.12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

 

5. lek. dent. Patryk Bartkowiak z Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej w Luboniu (PNSMBN). 

Rozprawa doktorska pt. Nawyki żywieniowe a stan uzębienia stałego 12-latków miasta Luboń. 

Promotor: prof. dr hab. HONORATA SHAW            

Publiczna obrona odbyła się 14.02.2018 r. godz.12.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

______________________________________________________________________________________________ 

IX. Wybór Komisji Konkursowej w sprawie ogólnopolskiego konkursu na funkcję kierownika: 

 

1. Katedry Biotechnologii Medycznej 

 

  - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

________________________________________________________________________________________ 

 

X. Opinia Rady Wydziału w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii w: 

- Katedrę Ortopedii i Traumatologii 

- Klinikę Ortopedii i Traumatologii 

 

  - jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

XI. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania na Wydziale Lekarskim II Katedry i Kliniki 

Reumatologii i Rehabilitacji 

 

  -jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

________________________________________________________________________________________________ 

 

XII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia różnic programowych i skierowania na egzamin osób 

wnioskujących o nostryfikację dyplomu lekarza dentysty, u których dokumentacja przebiegu studiów 

wykazuje różnice programowe – referuje dr n. med. Szymon Rzątowski 

 
1.Andriy Blaga (dyplom nr C15 nr 008873  wydany przez Bukowiński Państwowy Uniwersytet 
Medyczny w dniu 14 czerwca 2015r.) - Ukraina 
 



2.Nizamova Nilufar Arifovna (dyplom nr 018475  wydany przez Państwowy Instytut Medyczny w 
Bucharze w lipcu 2003r.) - Uzbekistan 
 
3.Viyaleta Rymko (dyplom nr A nr 0934916 wydany przez Witebski Państwowy Orderu Przyjaźni 
Narodów Uniwersytet Medyczny w dniu 20 czerwca 2013r.) - Białoruś 
 
4.Ali Smolski (dyplom nr HB NR 029267 wydany przez Miński Państwowy Instytut Medyczny im. 
Orderu Pracy Czerwonego Sztandaru w dniu 28 czerwca 1985r. - ZSRR) – Białoruś 
 

 - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

____________________________________________________________________________________________ 

 

XIII. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019  

   

  - jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

_____________________________________________________________________________________________ 

XIV. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Powoływania na  Stanowisko Profesora Zwyczajnego 

oraz Wydziałowej Komisji ds. Powoływania na Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego 

  - jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

XV. Uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu 

naukowego profesora nauk medycznych 

   

  - jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

XVI. SPRAWY BIEŻĄCE 

 

1. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia zgody na płatny urlop naukowy dr hab. Agnieszce 

Malińskiej z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w okresie od 01.03.2018 do 31.05.2018r. w związku 

ze współpracą naukowo-badawczą z Uniwersytetem w Aktobe, Kazachstan 

  

  – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia zgody na bezpłatny urlop naukowy dr n. med. 

Tomaszowi Łukaszewskiemu z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych w okresie od 19.02.2018 do 

18.09.2018 w związku z odbyciem stażu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Royal London 

Hospital. 

  – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II 

_________________________________________________________________________________________________ 

3. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. med. Marty Kałużnej-Oleksy z I Kliniki Kardiologii, z 
wymogu posiadania specjalizacji w konkursie na stanowisko adiunkta. 
  
  -tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 
________________________________________________________________________________________________ 

4. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów kierunku dietetyka w roku 

akademickim 2017/2018 następujących niesamodzielnych nauczycieli akademickich: 

1. dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar, przedmiot: Żywienie człowieka II rok I stopnia  



2. dr n. med. Alina Kanikowska, przedmiot: Edukacja żywieniowa II rok I stopnia   

3. dr n. med. Marcin Kucharski, przedmiot: Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i 
żywieniowo zależnych II rok II stopnia 

4.. dr n. med. Agnieszka Zawada, przedmiot: Opieka dietetyczna nad pacjentem w szczególnie trudnej sytuacji 
klinicznej i socjologicznej III rok I stopnia 

  -tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II 
_______________________________________________________________________________________________ 

5. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku – referuje dr hab. Lidia Gil 

________________________________________________________________________________________________ 

XVII. D O K T O R A T Y   

-przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony 

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

1.lek. Mateusz Paciorkowski z Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala 

Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Zależności między 

polimorfizmem genu receptora wapniowego CASRrs7652589 a kamicą nerkową i wtórną nadczynnością 

przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.” 

Promotor: prof. dr hab. ALICJA GRZEGORZEWSKA 

Publiczna obrona zaplanowana na dzień 19.03.2018r. godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym  

   

- Wszczęcie przewodu doktorskiego, wybór promotora i  promotora pomocniczego  

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

1.lek. Aneta Karasińska z Oddziału Dermatologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (PNSMBN). 

Rozprawa doktorska pt. Przydatność nieinwazyjnych metod diagnostycznych w rozpoznaniu  

i monitorowaniu różnych postaci tocznia rumieniowatego. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska)  

- wyboru promotora pomocniczego (kandydatura: dr n. med. Adriana Polańska) 

 

2.mgr pielęgniarstwa Alina Czajkowska z Pracowni Geriatrii, Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 

UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena objawów depresji i potrzeb pacjentów w starszym 

wieku leczonych w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Aleksandra Suwalska)  

 

3.lek., lek. dent. Joanna Bilska-Stokłosa z Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala 

Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Grzyby pleśniowe jako 

czynnik etiologiczny zapalenia zatok szczękowych. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Krzysztof Osmola)  

- wyboru promotora pomocniczego (kandydatura: dr n. farm. Hanna Tomczak) 



4.lek. Dagmara Santabye Mahadea z Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób 

Wewnętrznych, Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego  w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska 

pt. Ocena skuteczności przeszczepów mikrobiomu jelitowego (FMT) w modyfikacji standardowych 

metod leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Marian Grzymisławski)  

 

5.lek. Maciej Burzyński z Centralnej Pracowni Endoskopii Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i 

Chorób Wewnętrznych, Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa 

doktorska pt. Ocena skuteczności przeszczepów mikrobiomu jelitowego (FMT) w porównaniu ze 

standardowymi metodami leczenia pacjentów z Clostridium difficile. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska)   

 

6.lek. Anna Lewandowska-Graduszewska z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitala 

Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Czynniki 

przeżycia chorych onkologicznych i hematologicznych wymagających hospitalizacji w OIT. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Lidia Gil prof. UM)   

 

7.lek. dent. Tomasz Klatkiewicz z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UM w Poznaniu. 

Rozprawa doktorska pt. Ocena wybranych struktur układu stomatognatycznego w badaniu 

ultrasonograficznym. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii                  

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Agata Czajka-Jakubowska)   

- wyboru promotora pomocniczego (kandydatura: dr n. med. Krzysztof Gawriołek) 

 

8.lek. Marcin Skrobich z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w Poznaniu (PNSMBN). 

Rozprawa doktorska pt. Ocena funkcji zginaczy i prostowników stawu kolanowego u chorych po 

totalnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego leczonych z powodu idiopatycznej choroby 

zwyrodnieniowej stawów kolanowych. 

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny            

Uchwały w sprawie:  

- wszczęcia przewodu  

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Wojciech Strzyżewski)   

 

 

- Wybór Komisji doktorskiej  i recenzentów  

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

  

1.lek. Magdalena Niestrata-Ortiz z Oddziału Okulistycznego, Northampton General Hospital w Wielkiej 

Brytanii (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Evaluation of the retinal changes  in children with type I 

diabetes mellitus by means of optical coherence tomography angiography. 

Promotor: dr hab. MARCIN STOPA 



2.lek. Monika Podfigurna-Musielak ze Specjalistycznego Centrum Medycznego VIGOR MED w Lesznie 

(PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wybranych parametrów rogówki i siatkówki badanych za 

pomocą SD-OCT przed i po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy. 

Promotor: dr hab. MARCIN STOPA 

 

3.lek. Anna Wache z Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. Przemienienia 

pańskiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Przydatność oceny histologicznej szpiku w 

diagnostyce pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej. 

Promotor: prof. dr hab. MIECZYSŁAW KOMARNICKI  

 

4.lek. Piotr Joachimiak ze Studiów Doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. 

Rozprawa doktorska pt. Badanie neuropsychologicznych wykładników pomocnych w ocenie zdolności 

do prowadzenia pojazdów mechanicznych u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w okresie 

remisji. 

Promotor: prof. dr hab. JAN JARACZ 

 

5. lek. Ariadna Zybek-Kocik ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany 

Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Badanie ekspresji tkankowej 

oraz zmian stężenia irisiny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy. 

Promotor: prof. dr hab. MAREK RUCHAŁA  

    

 

- Wybór promotora pomocniczego  

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

1.lek. Joanna Zaprutko ze Studiów Doktoranckich w II Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. Rozprawa 

doktorska pt. Analiza porównawcza oceny odkształceń mięśnia sercowego z wykorzystaniem 

wybranych modeli aparatów echokardiograficznych oraz zewnętrznych programów komputerowych. 

Promotor: prof. dr hab. ANDRZEJ SZYSZKA  

 

Proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. RAFAŁ DANKOWSKI   

 

 

- Zmiana promotora w przewodzie doktorskim  

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

1.lek. Marek Nowak ze Studiów Doktoranckich w  Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń  UM w Poznaniu. 

Rozprawa doktorska pt. Ocena okołooperacyjna stresu oksydacyjnego metodą elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego podczas zabiegów rekonstrukcji aorty brzusznej. 

Promotor : prof. dr hab. WACŁAW MAJEWSKI  

Proponowany promotor: dr hab. MICHAŁ GORAN STANIŠIĆ  

 

- Zmiana tematu rozprawy doktorskiej  

 -jawne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 

 

1.lek. Łukasz Grydz z Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli 

(PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wpływu odstępu VA na przemieszczenie odcinka ST w 

częstoskurczu z wąskim zespołem QRS typu AVNRT i AVRT. 

Promotor: dr hab. KRZYSZTOF BŁASZYK prof. UM  

Promotor pomocniczy: dr n. med. JAROSŁAW HICZKIEWICZ  

 

Proponowana zmiana brzmi:  Ocena wpływu odstępu VA na obniżenie odcinka ST w częstoskurczu z 

wąskim zespołem QRS typu AVNRT i AVRT. 



- Anulowanie przewodu doktorskiego  

 -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II 
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