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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w 2017 r.
Zmarli
Prof. dr hab. Eligiusz Madej – 29.03.2017 r.

Odejście na emeryturę
Z dniem 31.07.2017 r. odeszli na emeryturę: prof. dr hab.
Barbara Majer-Dziedzic, prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska
oraz prof. dr hab. Zygmunt Wrona.

Nominacje
Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymali:
− z dniem 9.01.2017 r. dr hab. Marcin Arciszewski,
− z dniem 23.09.2017 r. dr hab. Renata Urban-Chmiel,
− z dniem 28.02.2017 r. dr hab. Łukasz Adaszek.

Habilitacje
1. Aneta Nowakiewicz
Cykl publikacji pt. „Fenotypowa i genotypowa analiza
oporności szczepów Enterococcus spp. w aspekcie gatunku
drobnoustroju i źródła pochodzenia”.
Recenzenci: dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj prof.
nadzw., prof. dr hab. Antonina Sopińska, dr hab. Kazimierz
Tarasiuk, prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 27.04.2017 r.
2. Witold Kędzierski
Cykl publikacji pt. „Wpływ wysiłku i treningu na wydzielanie leptyny i jej stężenie w osoczu krwi koni z uwzględnieniem ich płci i wieku”.
Recenzenci: dr hab. Wiesław Krumrych, prof. dr hab.
Piotr Ostaszewski, dr hab. Ewa Szarska
Nadanie stopnia: 14.12.2017 r.

Doktoraty
1. Marcin Zając
Ocena występowania korelacji pomiędzy klinicznym nasileniem zmian skórnych ocenianych metodą CADESI 03
a wybranymi parametrami biofizycznymi skory w przebiegu
atopowego zapalenia skóry psów.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Pomorski
Nadanie stopnia: 27.04.2017 r.
2. Paulina Radwańska
Zależność pomiędzy ekspresją kisspeptyn i ich receptorów w przysadce mózgowej a aktywnością osi tereotropowej w przebiegu zaburzeń dojrzewania płciowego u owiec.
Promotor: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
Nadanie stopnia: 27.04.2017 r.
3. Marcin Kalinowski
Charakterystyka fenotypowa i genotypowa krajowych
szczepów Rhodococcus equi.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
Nadanie stopnia: 22.06.2017 r.
4. Katarzyna Witkowska
Zależność pomiędzy krótkoterminowym uzupełniającym
żywieniem owiec w okresie ciąży i laktacji a aktywnością osi
somatotropowej, ekspresją receptorów leptynowych w przysadce mózgowej i tempem dojrzewania płciowego jarek.

Promotor: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
Nadanie stopnia: 22.06.2017 r.
5. Michał Krzysiak
Ocena występowania wybranych czynników zakaźnych
i inwazyjnych w populacji żubra (Bison bonasus) w Polsce.
Promotor: dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 22.06.2017 r.
6. Monika Maćkowiak-Dryka
Wartość odżywcza i jakość mikrobiologiczna jajeczek
ślimaków rodzaju Cornu.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
Nadanie stopnia: 21.09.2017 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 30 wyjazdów zagranicznych, w tym
19 na konferencje naukowe, 1 wyjazd szkoleniowy, 2 na
staże naukowe, 4 w ramach współpracy organizacyjnej,
3 udział w uroczystościach nadania tytułu doktora honoris
causa, 1 spotkanie dziekanów EAEVE.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 8 osób z zagranicy.

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr hab.
Iwona Puzio, dr hab. Radosław Radzki, dr Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw., dr Witold Kędzierski.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: dr
Łukasz Kurek, dr Marta Dec.

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
1. I Studencka Konferencja Sekcji Drobnych Ssaków pt.
„Drobne ssaki – mały pacjent, duża sprawa” – Lublin,
4.06.2017 r., współorganizator: Katedra Epizootiologii
i Klinika Chorób Zakaźnych.
2. Konferencja Naukowa pt. „Mięczaki – potencjalne źródło
zagrożeń zdrowia konsumenta i nowe wyzwanie w urzędowym nadzorze nad żywnością” – Lublin, 2.06.2017 r.,
współorganizator: Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „1st International Workshop on Bank Vole Research” – Lublin,
11-12.05.2017 r., finansowanie: zewnętrzne środki
sponsorskie, współorganizator: Instytut Biologicznych
Podstaw Chorób Zwierząt.
4. II Międzynarodowa Konferencja pt. „Zagrożenia w gospodarce pasterskiej” – Czechy, Istebna-Nydek, 1-2.09.
2017 r., finansowanie: ZKO/BIOST/2, współorganizator:
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.
5. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Parazytozy
zwierząt” – Ciechanowiec, 26-29.09.2017 r., finansowanie: ZKO/BIOST/2, zewnętrzne środki sponsorskie,
współorganizator: Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 181 absolwentów.

