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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2018 r.

Odejście na emeryturę
Z dniem 30.09.2018 r. na emeryturę odeszli:

– prof. dr hab. Maciej Gajęcki,
– prof. dr hab. Józef Szarek.

Habilitacje
1. Piotr Holak

Cykl publikacji pt. „Klipsy kompresyjne ze stopu NiTi 
z jednokierunkowym i dwukierunkowym efektem pamięci 
kształtu w chirurgii przewodu pokarmowego u zwierząt”.

Recenzenci: dr hab. Wojciech Barański, prof. dr hab. 
Marek Galanty, prof. dr hab. Piotr Silmanowicz

Nadanie stopnia: 19.12.2018 r.

Doktoraty
1. Katarzyna Liedtke

Ocena genotypowa prątków Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis izolowanych od bydła.

Promotor: prof. dr hab. Joanna Szteyn,
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Wiszniewska-

-Łaszczych
Nadanie stopnia: 19.01.2018 r.

2. Katarzyna Bladowska
Rola przedowulacyjnej sekrecji progesteronu w regulacji 

przebiegu proestrus i estrus u suk.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janowski
Nadanie stopnia: 16.03.2018 r.

3. Paweł Wojtacha
Badania nad wpływem toksyny T-2 na wybrane parame-

try układu immunologicznego jelita cienkiego świni.
Promotor: dr hab. Kazimierz Obremski
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Polak-Śli-

wińska
Nadanie stopnia: 17.04.2018 r.

4. Emilia Strzyżewska-Worotyńska
Wpływ ekstensywnej i intensywnej technologii chowu 

na morfologię skrzeli pstrąga tęczowego (Oncorhynchus 
mykiss, Walbaum 1972).

Promotor: prof. dr hab. Józef Szarek
Promotor pomocniczy: dr Izabella Babińska
Nadanie stopnia: 27.04.2018 r.

5. Edyta Kaczorek Łukowska
Genotypowe i fenotypowe określenie profilu antybio-

tykooporności terenowych izolatów Streptococcus spp. 
pozyskanych z przypadków zapalenia wymienia u bydła 
mlecznego.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Małaczewska
Nadanie stopnia: 18.05.2018 r.

6. Paulina Przyborowska-Zhalniarovich
Ocena układu komorowego mózgu kotów w stanach 

fizjologicznych i wybranych stanach patologicznych z wy-
korzystaniem niskopolowego i wysokopolowego rezonansu 
magnetycznego.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
Promotor pomocniczy: dr Piotr Holak
Nadanie stopnia: 18.05.2018 r.

7. Barbara Socha
Ekspresja PPAR w endometrium podczas eksperymen-

talnie indukowanych stanów zapalnych błony śluzowej 
macicy krowy.

Promotor: dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 08.06.2018 r.

8. Joanna Głodek
Obrazowanie stawów biodrowych kotów metodą nisko-

polowego rezonansu magnetycznego w stanach fizjologicz-
nych i wybranych zmianach chorobowych.

Promotor: prof. dr hab. Z. Adamiak
Promotor pomocniczy: dr Yauheni Zhalniarovich
Nadanie stopnia: 08.06.2018 r.

9. Piotr Lech
Wpływ niskich dawek bisfenolu A na neurochemiczną 

charakterystykę struktur nerwowych w ścianie trójkąta pę-
cherza moczowego świni domowej.

Promotor: dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Liliana Rytel
Nadanie stopnia: 22.06.2018 r.

10. Monika Zuśka-Prot
Wpływ wziewnej i ogólnej glikokortykosteroidotera-

pii na limfocyty T regulatorowe i efektorowe – badania 
porównawcze z zastosowaniem mysiego modelu astmy 
alergicznej.

Promotor: dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr hab. Włodzimierz Markiewicz
Nadanie stopnia: 06.07.2018 r.

11. Natalia Kasica-Jarosz
Badanie funkcji polipeptydu aktywującego przysadkową 

cyklazę adenylanową (PACAP)-38 w przebiegu uszkodze-
nia komórek rzęsatych przez czynniki prozapalne oraz stres 
oksydacyjny z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio) 
jako organizmu modelowego.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
Promotor pomocniczy: dr Piotr Podlasz
Nadanie stopnia: 19.10.2018 r.

12. Daria Dziewulska
Wpływ ekstraktów z aloesu (Aloe barbadensis Miller) 

i lukrecji (Glycyrrhiza glabra) na replikację paramykso-
wirusa gołębiego (PPMV 1) oraz na wybrane zjawiska 
odpornościowe u gołębi.

Promotor: dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM
Nadanie stopnia: 23.11.2018 r.

13. Tomasz Monowid
Zastosowanie badań elektrodiagnostycznych w rozpo-

znawaniu wybranych chorób obwodowego układu nerwo-
wego u psów.

Promotor: dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Sylwia Lew
Nadanie stopnia: 23.11.2018 r.
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Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 76 wyjazdów, w tym 53 na kongresy 

i konferencje naukowe, 6 na staże naukowe, 7 na warsz-
taty szkoleniowe, 5 w ramach programu ERASMUS+ oraz 
5 wyjazdów organizacyjnych.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 19 osób z zagranicy, w tym 5 brało 

udział w konferencjach, 5 przebywało na stażach nauko-
wych, 4 na konsultacjach naukowych, 3 w celu nawiązania 
współpracy, 2 w ramach programu ERASMUS+.

Odznaczenia
Dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UWM otrzymał Medal 

Komisji Edukacji Narodowej.

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
1. Konferencja naukowa „Aktualne problemy w stadach 

bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej” – Licheń, 
24.03.2018 r., organizator: Katedra Rozrodu Zwierząt 
z Kliniką.

2. Konferencja naukowa „Choroby jajników, stymulacja 
inwolucji macicy oraz inwazja pierwotniacza u bydła” 
– Ciechanowiec, 21-22.09.2018 r., organizator: Katedra 
Rozrodu Zwierząt z Kliniką.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 147 absolwentów.


