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Program  
posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 11.00 
Posiedzenie odbędzie się w sali B (góra) Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP 

ul. Przybyszewskiego 37a   
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 

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

 
Powołanie promotorów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora: 
 
1.  Powołanie dr hab. Mirosława Andrusiewicza na promotora w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 
w dyscyplinie nauki medyczne mgr Aleksandry Marii ŻBIKOWSKIEJ  
tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena związku pomiędzy wybranymi wariantami polimorficznymi 
genów ESR1, ESR2 oraz FHSR a wynikami kontrolowanej hiperstymulacji  i zapłodnienia IVF/ICSI” 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
1.2. Powołanie dr n. med. Macieja Brązerta na promotora pomocniczego.  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

2. Powołanie dr hab. Hanny Tomczak na promotora w postępowaniu o nadanie stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki 
medyczne mgr Katarzyny HAMPELSKIEJ  
tytuł rozprawy doktorskiej: „Przeszczepy mikrobioty jelitowej jako nowa metoda leczenia zakażeń 
Clostridioides difficile w kontekście problemów diagnostyczno- terapeutycznych”.  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

3. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Angeliki CISEK-
WOŹNIAK, rozprawa doktorska: „Związek wybranych parametrów stylu życia i stanu zdrowia 
u kobiet aktywnych fizycznie po 60 roku życia”, promotor: dr hab. Rafał W. Wójciak. 

Proponowany promotor pomocniczy: dr n. rol. inż. Kinga Mruczyk  
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 
 

4. mgr Jolanta NUREK, rozprawa doktorska: „Ocena stężenia hormonów regulujących równowagę 
energetyczną oraz wybranych czynników behawioralnych okresu laktacji u matek karmiących”, 
promotor hab. dr hab. Hanna Krauss, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Gibas- Dorna 
4. 1. Zwolnienie prof. dr hab. Hanny Krauss z pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 
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4.2. Zwolnienie dr hab. Magdaleny Gibas- Dorny z pełnienia funkcji promotora pomocniczego 
w przewodzie doktorskim 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

4.3. Powołanie dr hab. Magdaleny Gibas- Dorny na  promotora w przewodzie doktorskim  
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

5. mgr Ewelina WASIELEWSKA, rozprawa doktorska: „Edukacja i możliwości awansu zawodowego 
w pielęgniarstwie polskim i brytyjskim- studium porównawcze”, promotor Michał Musielak   
5.1. Zwolnienie prof. dr hab. Michała Musielaka z pełnienia funkcji promotora w przewodzie 

doktorskim 
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
5.2. Powołanie dr hab. Marcina Moskalewicza na  promotora w przewodzie doktorskim  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

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

 

6.1. mgr Piotr BIAŁAS, rozprawa doktorska: „Badanie ekspresji genów podjednostki beta ludzkiej 
gonadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych”, promotor prof. dr 
hab. Anna Jankowska. 
6.1.1. Powołanie recenzentów: 

1. Prof. UAM dr hab. Robert Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut 
Biologii Eksperymentalnej,   Pracownia Wirusologii Molekularnej  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
2. Dr hab. Wojciech Kwaśniewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii 
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
6.1.2. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej   obrony 

oraz przyjęcia obrony: 
1. Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka  
2. Prof. dr hab. Andrzej Roszak  
3. Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski 
4. Dr hab. Jakub Żurawski  
5. Dr hab. Jacek Mackiewicz  
6. Prof. dr hab. Anna Jankowska- promotor  
7. Prof. UAM dr hab. Robert Nawrot– recenzent 
8. Dr hab. Wojciech Kwaśniewski– recenzent  

       - tajne głosowanie – głosują samodzieln 
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6.2. mgr Kinga BLUMSKA- GOŚLIŃSKA, rozprawa doktorska: „Wywiad motywujący  i modyfikacja 
stylu życia a gospodarka węglowodanowa i zmiana masy ciała u otyłych ciężarnych w populacji kobiet 
żyjących w Europie”, promotor: prof. dr hab. Ewa Wender – Ożegowska, promotor pomocniczy: dr 
hab. Agnieszka Zawiejska 
6.2.1. Powołanie recenzentów: 

1. Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk    -Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Pielęgniarstwa 
Klinicznego 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
2. Dr hab. Jarosław Ogonowski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna 

Pracownia Chorób Cywilizacyjnych i Leczenia Otyłości 
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 
6.2.2. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej   obrony 

oraz przyjęcia obrony: 
1. Prof. dr hab. Paweł Bogdański 
2. Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski 
3. Dr hab. Beata Pięta, prof. UM 
4. Dr hab. Paweł Rzymski  
5. Dr hab. Rafał W. Wójciak  
6. Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska- promotor  
7. Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk-recenzent 
8. Dr hab. Jarosław Ogonowski -recenzent  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

6.3. mgr Paweł KOWALSKI, rozprawa doktorska: „Monitorowanie wysiłku fizycznego w trakcie 
ćwiczeń na zajęciach prowadzonych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu”, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, promotor pomocniczy: 
dr Piotr Kordel. 
6.3.1. Powołanie recenzentów: 

1. Dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF - -Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład 
Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
2. Dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wydział Psychologii i Kognitywistki 
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
6.3.2. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony 

oraz przyjęcia obrony: 
1. Prof. dr hab. Przemysław Guzik 
2. Dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM  
3. Dr hab. Monika Grygorowicz  
4. Dr hab. Sławomir Marszałek  
5. Dr hab. Jakub Żurawski  
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6. Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski-promotor 
7. Dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF- recenzent 
8. Dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM- recenzent  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

6.4. mgr Sylwia MIĘTKIEWICZ, rozprawa doktorska: „Analiza wyników wdrożenia wielomodalnej 
strategii higieny rąk na przykładzie szpitala klinicznego”, promotor: dr hab. Danuta Dyk.   
6.4.1. Powołanie recenzentów: 

1. Prof. dr hab. Maria Kózka - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa 
- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
2. Dr hab. Anna Baraniak - Narodowy Instytut Leków w Warszawie  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 
6.4.2. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony 

oraz przyjęcia obrony: 
1. Prof. dr hab. Ryszard Marciniak 
2. Prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski  
3. Prof. dr hab. Jacek Wysocki  
4. Dr hab. Jacek Karoń, prof. UM   
5. Dr hab. Hanna Tomczak  
6. Dr hab. Danuta Dyk- promotor 
7. Prof. dr hab. Maria Kózka- recenzent 
8. Dr hab. Anna Baraniak- recenzent 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

6.5. mgr Agnieszka PACZKOWSKA, rozprawa doktorska: „Zaburzenia przetwarzania 
sensorycznego bodźca słuchowego  u dzieci w wieku 8-9 lat a problemy socjomedyczne”, promotor: 
prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski.         
6.5.1. Powołanie recenzentów: 
1. Prof. dr hab. Mariola Śliwińska- Kowalska -Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym 
i Chemicznym w Łodzi, Klinika Audiologii i Foniatrii w Łodzi 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
2. Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o 
Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 
 

6.5.2. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony 
oraz przyjęcia obrony: 
1. Prof. dr hab. Ewa Mojs 
2. Prof. dr hab. Maciej Owecki 
3. Prof. dr hab. Barbara Steinborn 
4. Dr hab. Jan Domaradzki  
5. Dr hab. Bożena Wiskirska- Woźnica 
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6. Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski- promotor  
7. Prof. dr hab. Mariola Śliwińska- Kowalska- recenzent  
8. Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak- recenzent  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 

7. Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej:  
7.1.  mgr Agata DĄBROWSKA, rozprawa doktorska: „Przygotowanie Ratowników Medycznych do 
wykonywania czynności zawodowych- analiza i porównanie systemu Polski i USA”,  promotor dr hab. 
Kamil Torres, promotor pomocniczy dr Michael S. Czekajlo,  
przewód wszczęty: 9.12.2013 r.    
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.10.2020 r.   

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
7.2. mgr Katarzyna FELIKSIK-SKROBICH, rozprawa doktorska: „Analiza przydatności próby 
tuberkulinowej u chorych na łuszczycę plackowatą, łuszczycowe zapalenie stawów, w korelacji z 
badaniem Quantiferon TB Gold w przygotowaniu do leczenia biologicznego”  promotor prof. dr hab. 
Zygmunt Adamski  
przewód wszczęty: 14.02.2011 r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.12.2020  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 
 

7.3.  mgr Daniel KAŹMIERCZAK, rozprawa doktorska: „„Kierunki zmian systemu zarządzania jakością 
w podmiotach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych” promotor dr hab. 
Maria Danuta Głowacka  
przewód wszczęty: 13.02.2012  
Termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 31.04.2021  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
7.4. mgr Joanna KOSAKOWSKA, rozprawa doktorska: „Jakość życia i funkcjonowanie poznawcze 
osób starszych”, promotor prof. dr hab. Krystyna Jaracz  
przewód wszczęty: 14.05.2012  
 Termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 30.09.2020  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
 
7.5.  lek. Piotr MATRENKA, rozprawa doktorska: „Opracowanie wybranych standardów w audycie 
klinicznym w radioterapii oraz walidacja modelu w Wielkopolskim Centrum Onkologii”, promotor: 
prof. dr hab. Piotr Milecki 
przewód wszczęty: 8.10.2007r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do: 30.06.2021  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 
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7.6. mgr Filip NOWAK, rozprawa doktorska: „Wpływ wprowadzenia „pakietu onkologicznego”  
na realizację procesu leczenia”, promotor dr hab. n prawn. Monika Urbaniak, prof. UM  
przewód wszczęty: 18.02.2016r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upłynął:  18.02.2020 r.  
przedłużenie: do: 31.12.2021  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
7.7. mgr Joanna WALCZAK-PAYKUŁA, rozprawa doktorska: „Zakażenia wirusami Rota na przykładzie 
Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Kościanie w latach 2007 -2012”,  
promotor: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
przewód wszczęty:  21.11.2011 r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 30 06. 2021 r.   

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
7.8. lek. Bartosz WNĘK, rozprawa doktorska: „„Ocena poziomu endogennego selenu a przebieg 
kliniczny zespołów polipowatowości jelita grubego”, promotor dr hab. Tomasz Banasiewicz.  
przewód wszczęty:  10.06.2013 r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 30.09.2020 r 

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
7.9.  mgr Magdalena ŻURAWSKA- GRYGIER, rozprawa doktorska: „Determinanty dostępności 
wybranych świadczeń okulistycznych i optycznych w Polsce”, promotor dr hab. Maria Danuta 
Głowacka  
przewód wszczęty: 14.02.2011 r.  
termin na złożenie rozprawy doktorskiej upływa 30.06.2020 r.  
przedłużenie: do 30. 06. 2021 r.  

- tajne głosowanie – głosują samodzielni 

 
               

S P R A W Y  D Y D A K T Y C Z N E   
I. Zatwierdzenie fakultetów na rok akademicki 2020/2021.  

- jawne głosowanie – głosują wszyscy  

 

 

Wolne  głosy i wnioski 
 

 
              
 

 
Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
/-/ Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 


