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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2020 r.
Odejście na emeryturę
Z dniem 30.09.2020 r. na emeryturę odeszli:
– prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz,
– prof. dr hab. Joanna Szteyn,
– dr hab. Jan Siemionek, prof. uczelni.

Nominacje
Tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina
Weterynaria, otrzymali:
– dr hab. Sławomir Gonkowski, dr hab. Tomasz Maślanka,
dr hab. Andrzej Pomianowski, dr hab. Rajmund Sokół,
dr hab. Andrzej Rychlik z dniem 21.07.2020 r.,
– dr hab. Mariusz Skowroński z dniem 21.09.2020 r.

Habilitacje
1. Michał Bulc
Cykl publikacji pt.: „Analiza plastyczności neuronów
jelitowego układu nerwowego wybranych odcinków przewodu pokarmowego świni pod wpływem hiperglikemii
indukowanej streptozotocyną”.
Recenzenci: dr hab. Maciej Janeczek, prof. uczelni,
dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, dr hab. Aleksander
Szczurkowski, prof. uczelni, prof. dr hab. Ewa Tomaszewska
Nadanie stopnia: 20.11.2020 r.
2. Katarzyna Palus
Cykl publikacji pt.: „Ocena wpływu niskich i wysokich
dawek akrylamidu na neurochemiczny fenotyp neuronów
jelitowego układu nerwowego w wybranych odcinkach
przewodu pokarmowego świni domowej”.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Grzanka, dr hab.
Elżbieta Nowak, prof. uczelni, dr hab. Iwona Puzio, prof.
uczelni, prof. dr hab. Ewa Tomaszewska
Nadanie stopnia: 20.11.2020 r.

Doktoraty
1. Patrycja Schulz
Ocena skuteczności preparatów bakteriofagowych w profilaktyce i terapii chorób bakteryjnych w podchowach kontrolowanych ryb.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Siwicki
Promotor pomocniczy: dr Stanisław Robak
Nadanie stopnia: 24.01.2020 r.
2. Wojciech Grudzień
Konflikty w pracy lekarza weterynarii.
Promotor: prof. dr hab. Józef Szarek
Nadanie stopnia: 14.02.2020 r.
3. Anna Przyborowska
Wpływ galaniny na neurony motoryczne narażone na toksyczne działanie beta-N-metyloamino-L-alaniny w trakcie
rozwoju danio pręgowanego (Danio rerio).
Promotor: dr hab. Piotr Podlasz
Nadanie stopnia: 14.02.2020 r.
4. Agnieszka Baryczka
Wpływ leczenia klinicznego zapalenia błony śluzowej
macicy przy użyciu cefapiryny, prostaglandyny F2α oraz
samowyleczenia na występowanie podklinicznego zapalenia błony śluzowej macicy u krów mlecznych.

Promotor: dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM
Nadanie stopnia: 19.06.2020 r.
5. Krystyna Makowska
Wpływ wybranych czynników fizjologicznych i patologicznych na liczebność i neurochemiczną charakterystykę
neuronów immunoreaktywnych wobec peptydu kodowanego genem kalcytoniny (CGRP) na terenie jelitowego
układu nerwowego okrężnicy zstępującej świni domowej.
Promotor: prof. dr hab. Sławomir Gonkowski
Promotor pomocniczy: dr Liliana Rytel
Nadanie stopnia: 25.09.2020 r.
6. Anna Rykaczewska
Biotransformacja zearalenonu podawanego w niskich
dawkach oraz jego wpływ na wybrane wskaźniki endokrynologiczne i profil metaboliczny loszek.
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
Promotor pomocniczy: dr Michał Dąbrowski
Nadanie stopnia: 29.09.2020 r.
7. Joanna Kowalczyk
Odporność ogólna i lokalna układu rozrodczego indyczek
reprodukcyjnych i jej przekazywanie na potomstwo.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Promotor pomocniczy: dr Marcin Śmiałek
Nadanie stopnia: 23.10.2020 r.
8. Joanna Pajdak-Czaus
Wpływ wirusa zakaźnej martwicy trzustki na zakażenie Yersinia ruckeri u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus
mykiss).
Promotor: prof. dr hab. Aleksandrz Platt-Samoraj
Nadanie stopnia: 04.12.2020 r.
9. Blanka Bukowska
Endometrialna ekspresja cyklooksygenazy 2 oraz syntazy
prostaglandyny F2α i prostaglandyny E u suk w różnych
fazach cyklu płciowego oraz z podklinicznym endometritis
i w różnym wieku.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janowski
Nadanie stopnia: 18.12.2020 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-COV-2 na staż zagraniczny wyjechały tylko 3 osoby.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowała 1 osoba z zagranicy.

Odznaczenia
Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał prof. dr hab.
Andrzej Koncicki.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. dr
hab. Tomasz Janowski.

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
Konferencja naukowa „Polish Zebrafish Society virtual
meeting” (online), 23.10.2020. Współorganizator: Katedra
Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 152 absolwentów.

