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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2019 r.

Odejście na emeryturę
Z dniem 28.02.2019 r. na emeryturę odszedł prof. dr hab. 

Mieczysław Radkowski.

Nominacje
Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymali:

– dr hab. Janina Skipor z dniem 08.01.2019 r.,
– dr hab. Izabela Wocławek-Potocka z dniem 08.01.2019 r.,
– dr hab. Magdalena Gajęcka z dniem 08.01.2019 r.,
– dr hab. Tomasz Grabowski z dniem 07.04.2019 r.,
– dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj z dniem 25.10.2019 r.

Habilitacje
1. Yauheni Zhalniarovich

Cykl publikacji pt. „Operacyjne leczenie zerwanego 
więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego 
techniką osteotomii i doczaszkowego przemieszczenia 
guzowatości kości piszczelowej (TTA CF) przy pomocy 
opatentowanego tytanowego implantu”.

Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Balicki, prof. dr hab. 
Marek Galanty, dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM

Nadanie stopnia: 07.06.2019 r.
2. Maciej Woźny

Cykl publikacji pt. „Implikacje dla akwakultury pstrąga 
tęczowego związane z obecnością zearalenonu w paszy”.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Posyniak, prof. dr hab. 
Michał Stosik, dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM

Nadanie stopnia: 07.06.2019 r.
3. Piotr Podlasz

Cykl publikacji pt. „Badanie funkcji galaniny z użyciem 
danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmu modelo-
wego”.

Recenzenci: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. UP, 
prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, prof. dr hab. Barbara 
Przybylska-Gornowicz

Nadanie stopnia: 11.07.2019 r.

4. Iwona Otrocka-Domagała
Cykl publikacji pt. „Badania nad przebiegiem pousz-

kodzeniowej regeneracji włókien mięśni poprzecznie 
prążkowanych w warunkach ekspozycji na działanie wy-
branych czynników o właściwościach miotoksycznych 
i mioprotekcyjnych”.

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. dr hab. 
Piotr Ostaszewski, prof. dr hab. Michał Reichert

Nadanie stopnia: 11.07.2019 r.

5. Michał Załęcki
Cykl publikacji pt. „Śródścienne zstępujące projekcje 

nerwowe zaopatrujące zwieracz odźwiernika żołądka świni 
domowej i wpływ eksperymentalnie wywoływanych owrzo-
dzeń dystalnej części żołądka na plastyczność enteryczne-
go układu nerwowego z uwzględnieniem zmian ekspresji 
wybranych neuropeptydów i ich receptorów w neuronach 
i tkankach”.

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Graczyk, dr hab. 
Urszula Kosior-Korzecka, prof. UP, prof. dr hab. Bogdan 
Lewczuk

Nadanie stopnia: 13.09.2019 r.

6. Anna Domosławska
Cykl publikacji pt. „Wpływ suplementacji selenu i wita-

miny E na jakość nasienia i jego status oksydacyjny u psów 
z obniżoną płodnością”.

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Wrona, dr hab. Ma-
rek Szczubiał, prof. UP, prof. dr hab. Przemysław Sobiech

Nadanie stopnia: 13.09.2019 r.

7. Michał Gesek
Cykl publikacji pt. „Wpływ kapłonowania i wieku 

na obraz morfologiczny wybranych tkanek i narządów 
wewnętrznych oraz wartość rzeźną kogutów Leghorn”.

Recenzenci: dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. instytutu, 
dr hab. Marcin Nowak, prof. UP, prof. dr hab. Barbara 
Przybylska-Gornowicz

Nadanie stopnia: 13.09.2019 r.

8. Piotr Socha
Cykl publikacji pt. „Ocena przydatności ultrasonograficz-

nych pomiarów wewnętrznej średnicy jamy kosmówkowej 
i odległości dwuciemieniowej w przewidywaniu terminu 
porodu u suk różnych ras i o różnej masie ciała”.

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Niżański, dr hab. 
Roman Dąbrowski, prof. UP, dr hab. Waldemar Sienkie-
wicz, prof. UWM

Nadanie stopnia: 13.09.2019 r.

9. Anna Snarska
Cykl publikacji pt. „Wpływ wybranych substancji na 

ocenę cytologiczną szpiku kostnego u różnych gatunków 
zwierząt”.

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Stosik, dr hab. Krzysz-
tof Lutnicki, prof. dr hab. Jarosław Całka

Nadanie stopnia: 27.09.2019 r.

10. Antonio Galvao
Cykl publikacji pt. „Rola cytokiny z nadrodzin trans-

formującego czynnika wzrostu-b oraz czynnika martwicy 
nowotworu w regulacji funkcji ciałka żółtego klaczy”.

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, prof. dr 
hab. Roland Kozdrowski, prof. dr hab. Andrzej Raś

Nadanie stopnia: 27.09.2019 r.

Doktoraty
1. Ewelina Długołęcka

Wybrane endometrialne uwarunkowania resopcji zarod-
ków u klaczy.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janowski
Nadanie stopnia: 15.02.2019 r.

2. Magdalena Drążek-Kubiak
Diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych siatków-

ki u psów z wykorzystaniem elektroretinografii błyskowej 
w adaptacji skotopowej i fotopowej.



Med. Weter. 2020, 76 (5)304

Promotor: dr hab. Marcin Lew, prof. UWM
Nadanie stopnia: 07.06.2019 r.

3. Adam Przeworski
Obrazowanie stawów kolanowych psów niskopolowym 

rezonansem magnetycznym w skośnych płaszczyznach 
przekroju oraz wykorzystaniem rekonstrukcji wielopłasz-
czyznowej.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
Promotor pomocniczy: dr Marek Jałyński
Nadanie stopnia: 07.06.2019 r.

4. Piotr Łada
Charakterystyka szczepów Yersinia enterocolitica wy-

izolowanych od bydła.
Promotor: dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
Nadanie stopnia: 26.06.2019 r.

5. Mateusz Mikiewicz
Wpływ deksametazonu i simwastatyny na proliferację 

i apoptozę komórek wątrobowych u prosiąt.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Iwona Otrocka-Domagała
Nadanie stopnia: 26.06.2019 r.

6. Arkadiusz Nowicki
Wpływ podawania niskich dawek octanu busereliny 

krowom z afunkcją jajników na dynamikę wzrostu pęche-
rzyków jajnikowych, wywołanie rui i skuteczność zacieleń.

Promotor: dr hab. Wojciech Barański
Nadanie stopnia: 11.07.2019 r.

7. Kamila Szymańska
Wpływ bisfenolu A (BPA) na neurochemiczną charakte-

rystykę neuronów jelitowego układu nerwowego w jelicie 
cienkim świni domowej.

Promotor: dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM
Nadanie stopnia: 13.09.2019 r.

8. Marta Odyniec
Występowanie, charakterystyka biotypowa, serotypowa, 

molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Yersinia 
enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis u zwierząt 
łownych.

Promotor: dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Piotr Socha
Nadanie stopnia: 27.09.2019 r.

9. Żaneta Listowska
Plastyczność neuronów zwoju miednicznego przedniego 

zaopatrujących trójkąt pęcherza moczowego knura po jed-
nostronnej aksotomii ich włókien nerwowych.

Promotor: dr hab. Zenon Pidsudko, prof. UWM
Nadanie stopnia: 27.09.2019 r.

10. Izabela Gregorczyk
Wpływ hamowania jądrowego czynnika transkrypcyjne-

go κB oraz blokady interakcji RANK-L/RANK na wybrane 
komórki immunokompetentne w przebiegu doświadczalnej 
astmy alergicznej u myszy.

Promotor: dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Hubert Ziółkowski
Nadanie stopnia: 30.09.2019 r.

11. Dawid Tobolski
Ocena skuteczności niesteroidowych leków przeciwza-

palnych i samowyleczenia w terapii podklinicznego zapa-
lenia błony śluzowej macicy u krów mlecznych.

Promotor: dr hab. Wojciech Barański
Nadanie stopnia: 30.09.2019 r.

12. Joanna Jaworska
Wpływ Głównego Układu Zgodności Tkankowej (MHC) 

na wybór partnera rozrodczego i zatrzymanie błon płodo-
wych u koni.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janowski
Promotor pomocniczy: dr Anna Rapacz-Leonard
Nadanie stopnia: 30.09.2019 r.

13. Hanna Madej-Śmiechowska
Interakcje doksycykliny z jonami metali i paszą na etapie 

wchłaniania z przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Promotor pomocniczy: dr Hubert Ziółkowski
Nadanie stopnia: 08.11.2019 r.

14. Marcela Petrusewicz-Kosińska
Rozwój powylęgowy szyszynki indyka – aspekty struk-

turalne i funkcjonalne.
Promotor: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz
Promotor pomocniczy: dr Natalia Ziółkowska
Nadanie stopnia: 22.11.2019 r.

15. Magdalena Marszałek
Rozwój unerwienia rynienki przełykowej u bydła domo-

wego (Bos taurus).
Promotor: dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
Nadanie stopnia: 05.12.2019 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 69 wyjazdów, w tym 32 na kongresy 

i konferencje naukowe, 13 na staże naukowe, 9 na warsztaty 
szkoleniowe i kursy, 10 w ramach programu ERASMUS+, 
oraz 5 wyjazdów organizacyjnych.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowały 24 osoby z zagranicy, w tym 

9 brało udział w konferencjach i seminariach naukowych, 
6 prowadziło wykłady dla studentów, 2 w celu nawiązania 
współpracy, 5 w ramach programu ERASMUS+, 2 w ramach 
konsultacji naukowych.

Odznaczenia
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. dr 

hab. Jerzy Kaleczyc i prof. dr hab. Barbara Przybylska-
-Gornowicz.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał dr hab. 
Andrzej Rychlik, prof. UWM.

Inne
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki został członkiem Rady 

Doskonałości Naukowej.
Prof. dr hab. Tomasz Janowski otrzymał tytuł doktora 

honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu oraz godność Honorowego Profesora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.



Med. Weter. 2020, 76 (5) 305

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

bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”, Licheń, 
16.03.2019 r. Organizator: Katedra Rozrodu Zwierząt 
z Kliniką.

2. Konferencja naukowa „Choroby wymienia, embriotrans-
fer, choroby metaboliczne i zakaźne bydła”, Ciechano-

wiec, 20-21.09.2019 r. Organizator: Katedra Rozrodu 
Zwierząt z Kliniką.

3. Konferencja naukowa „Współczesne kierunki badań 
w farmakologii i toksykologii weterynaryjnej”, Łańsk, 
25-28.06.2019. Organizator: Katedra Farmakologii  
i Toksykologii.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 137 absolwentów.


