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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w 2018 r.

Zmarli
Prof. dr hab. Krzysztof Kostro – 12.06.2018 r.

Nominacje
Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymali:

– z dniem 30.07.2018 r. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
– z dniem 14.11.2018 r. dr hab. Łukasz Adaszek

Habilitacje
1. Joanna Wessely-Szponder

Cykl publikacji pt. „Neutrofilowe peptydy przeciwdrob-
noustrojowe (NPP), właściwości, interakcje z neutrofilami 
i makrofagami, potencjalne zastosowanie ekstraktu neuro-
filowego we wspomaganiu procesów gojenia”.

Recenzenci: dr hab. Dariusz Wasyl, prof. dr hab. Jacek 
Roliński, prof. dr hab. Anna Winnicka

Nadanie stopnia: 22.02.2018 r.
2. Marcin Gołyński

Cykl publikacji pt. „Układowe skutki doświadczalnej 
i naturalnej niedoczynności tarczycy u zwierząt”.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Lechowski, prof. dr hab. 
Krzysztof Kubiak, prof. dr hab. Cezary Kowalski

Nadanie stopnia: 26.04.2018 r.
3. Anna Zacharko-Siembida

Cykl publikacji pt. „Ekspresja w obwodowym ukła-
dzie nerwowym świni transkryptu regulowanego kokainą 
i amfetaminą (CART) oraz jego lokalizacja z wybranymi 
związkami biologicznie aktywnymi”.

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kuder, prof. dr hab. 
Bogdan Lewczuk, dr hab. Michał Godlewski

Nadanie stopnia: 26.04.2018 r.
4. Łukasz Kurek

Cykl publikacji pt. „Wpływ niedoborów wapnia, fosforu 
i magnezu oraz ich profilaktyki na stan czynności narządów 
miąższowych oraz gospodarkę energetyczną i mineralną 
u krów mlecznych”.

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, prof. dr 
hab. Anna Winnicka, prof. dr hab. Jan Twardoń

Nadanie stopnia 24.05.2018 r.
5. Agata Wawrzyniak

Cykl publikacji pt. „Analiza porównawcza oligodendro-
cytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amery-
kańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia 
domowego (Equus caballus) i bydła domowego”.

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gor-
nowicz, prof. dr hab. Stanisław Orkisz, dr hab. Michał  
Godlewski

Nadanie stopnia 21.06.2018 r.
6. Artur Burmańczuk

Cykl publikacji pt. „Weryfikacja wybranych elementów 
metodycznych badań farmakologicznych i farmakodyna-
micznych z wykorzystaniem podania dowymieniowego, 
u bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem sto-
sowania modelu kompartmentowego”.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Posyniak, dr hab.  
Michał Jank, prof. dr hab. Jan Twardoń

Nadanie stopnia 20.09.2018 r.
7. Marcin Szczepanik

Cykl publikacji pt. „Ocena parametrów biofizycznych 
skóry (przeznaskórkowej utraty wody, uwodnienia na-
skórka, odczyny skóry) i jej zastosowanie u wybranych 
gatunków zwierząt”.

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Lechowski, prof. dr 
hab. Krzysztof Kubiak, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Nadanie stopnia 25.10.2018 r.
8. Marek Bieńko

Cykl publikacji pt. „Stan czynności układu kostnego 
w aspekcie wpływu wybranych czynników farmakolo-
gicznych i żywieniowych, stosowanych u szczurów w wa-
runkach zdrowia oraz doświadczalnej osteopenii, badany 
metodami densytometrycznymi, tomograficznymi i wy-
trzymałościowymi”.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Graczyk, prof. dr hab. 
Piotr Ostaszewski, prof. dr hab. Cezary Kowalski

Nadanie stopnia: 13.12.2018 r.
9. Małgorzata Kapica

Cykl publikacji pt. „Rola hormonów żołądkowo-jelito-
wych (greliny, obestatyny, apeliny) w regulacji zewnątrz-
wydzielniczej funkcji trzustki u szczurów”.

Recenzenci: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof.  
dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. dr hab. Dariusz 
Bednarek

Nadanie stopnia: 13.12.2018 r.

10. Sebastian Gnat
Cykl publikacji pt. „Doskonalenie metod diagnostyki 

dermatofitów zoofilnych w aspekcie molekularnej identy-
fikacji gatunkowej, typowania epidemiologicznego i oceny 
stopnia wirulencji”.

Recenzenci: dr hab. Jarosław Król, dr hab. Bożena Ka-
szak, prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska

Nadanie stopnia: 13.12.2018 r.

Doktoraty
1. Dagmara Winiarczyk

Przydatność proteomiki w rozpoznawaniu nefropatii 
różnego pochodzenia u psów.

Promotor: dr hab. Jacek Madany
Nadanie stopnia: 25.01.2018 r.

2. Magdalena Gołyńska
Ocena stężenia białka C-reaktywnego w surowicy psów 

z chorobami przyzębia oraz korelacja pomiędzy oznacza-
nym markerem a wybranymi wskaźnikami stomatologicz-
nymi i obecnością beztlenowej mikroflory bakteryjnej 
izolowanej z kieszonek dziąsłowych.

Promotor: dr hab. Izabela Polkowska
Nadanie stopnia: 22.02.2018 r.
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3. Adam Żurek
Ocena swoistej odporności humoralnej cieląt na wybrane 

antygeny szczepów Pasteurella (Mannheimia) haemolytica.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki
Nadanie stopnia: 24.05.2018 r.

4. Hussein Baee Khudhur
Badania nad wpływem kazeiny i białek serwatkowych 

mleka krowiego na toksyczność kadmu u szczurów (Studies 
on the effect of bovine milk casein and whey proteins on 
cadmium toxicity in rats).

Promotor: prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
Nadanie stopnia: 24.05.2018 r.

5. Zahrai Abd Alhammza Abbass
Larval toxocarosis – selected aspects of epidemiology 

and analysis of the immune response in mice (Toksokaro-
za larwalna – wybrane aspekty epidemiologii oraz analiza 
przebiegu odpowiedzi immunologicznej u myszy).

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Nadanie stopnia: 21.06.2018 r.

6. Mohammed Mijbas Mohammed Alomari
The use of probiotic and bacteriophages preparation 

in calf diarrhoea control and prophylaxis (Wykorzystanie 
preparatu probiotyczno-bakteriofagowego w kontroli i pro-
filaktyce biegunek u cieląt).

Promotor: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
Nadanie stopnia: 21.06.2018 r.

7. Krzysztof Puk
Występowanie prątków u ryb akwariowych oraz ich 

wrażliwość na antybiotyki, chemioterapeutyki i ekstrakty 
roślinne.

Promotor: dr hab. Leszek Guz
Nadanie stopnia 05.07.2018 r.

8. Diana Stęgierska
Analiza specyficzności oraz właściwości cytoprotekcyj-

nych kurzych przeciwciał klasy IgY, swoistych względem 
CPV-2.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki
Nadanie stopnia: 20.09.2018 r.

9. Aleksandra Trościańczyk
Entrococcus spp. izolowane od zwierząt towarzyszących 

jako potencjalne źródło zagrożenia zdrowia publicznego.
Promotor: dr hab. Aneta Nowakiewicz
Nadanie stopnia: 26.09.2018 r.

10. Dariusz Wolski
Programowanie rozwoju układu szkieletowego potom-

stwa w dniu odsadzenia oraz kolejnych etapach życia w wa-
runkach kontynuacji nawyków żywieniowych rodziców 
i po ich zmianie.

Promotor: dr hab. Radosław Radzki
Nadanie stopnia: 25.10.2018 r.

11. Grzegorz Tymicki
Ocena wpływu nesfatyny-1 na metabolizm i właściwo-

ści tkanki kostnej w warunkach rozwijającej się i ustalonej 
osteopenii u szczurów płci żeńskiej.

Promotor: dr hab. Iwona Puzio
Nadanie stopnia: 25.10.2018 r.

12. Natalia Walczak
Oporność na tetracykliny u bakterii izolowanych od 

chorych ryb akwariowych.
Promotor: dr hab. Leszek Guz
Nadanie stopnia 25.10.2018 r.

13. Karol Rycerz
Wpływ doustnego podawania rebaudiozydu A na im-

munoreaktywność acetylocholinoesterazy i receptorów 
muskarynowych M1 w neuronach hipokampa i prążkowia.

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
Nadanie stopnia: 29.11.2018 r.

14. Dagmara Gadomska
Badania nad aktywnością przeciwnowotworową suszu 

z papryczek habanero, zawierającego kapsaicynę w wa-
runkach in vitro oraz in vivo u psów.

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Adaszek
Nadanie stopnia: 29.11.2018 r.

Wyjazdy zagraniczne
Ogółem odnotowano 44 wyjazdy zagraniczne, w tym 

8 na konferencje naukowe, 3 wyjazdy szkoleniowe, 4 staże 
naukowe, 2 stypendia naukowe.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 7 osób z zagranicy.

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: prof. dr 

hab. Marcin Arciszewski i dr hab. Andrzej Puchalski.
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:  

dr Marta Dec, dr hab. Agnieszka Marek, dr Ewelina Pyzik, 
dr Jacek Wawrzykowski.

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
1. Konferencja „Jakość zdrowotna regionalnych i trady-

cyjnych produktów mlecznych” – Lublin, 08.06.2018 r., 
współorganizator: Katedra Higieny Żywności Zwierzę-
cego Pochodzenia.

2. X Konferencja Adeptów Fizjologii: „Homeostaza–mi-
krobiom–ksenobiotyki”, 13-14.09.2018 r., współorga-
nizator: Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony 
Środowiska.

3. Międzynarodowa Konferencja „Dermatozy koni” – 
9-10.03.2018 r., współorganizator: Katedra i Klinika 
Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 154 absolwentów.


