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Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2021 r.
Zmarli

W dniu 3.01.2021 r. zmarła dr hab. Bożena Kaszak, prof. 
SGGW.

W dniu 18.01.2021 r. zmarła prof. dr hab. Aleksandra 
Malinowska.

W dniu 12. 05.2021 r. zmarł dr Andrzej Degórski.
W dniu 30.05.2021 r. zmarł prof. dr hab. Arkadiusz Ber-

nard Orzechowski.
W dniu 18.06.2021 r. zmarł prof. dr hab. Jan Tropiło.
W dniu 13.11.2021 r. zmarła prof. dr hab. Ewa Sitarska.

Habilitacje
1. Bernard Turek

Badanie właściwości mechanicznych istoty zbitej kości 
konia oraz ocena możliwości wykorzystania stabilizatora 
zewnętrznego własnej konstrukcji w leczeniu wybranych 
złamań kości u koni.

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, prof. dr 
hab. Ireneusz Balicki, prof. dr hab. Izabela Polkowska, 
dr hab. Piotr Holak

Nadanie stopnia: 17.03.2021 r.
2. Sławomir Giziński

Ekspresja receptora prolaktynowego (PRL-R), neprylizy-
ny (NEP) oraz czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 
(VEGF) w różnych typach rozrostu gruczołu mlekowego 
u kotek. Studium porównawcze w aspekcie etipatogenezy, 
prognostyki i terapii.

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Krakowski, prof. dr 
hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, 
dr hab. Anna Domosławska

Nadanie stopnia: 17.03.2021 r.

Doktoraty
1. Piotr Cybulski

Analiza czynników ryzyka występowania wrzodów żo-
łądka u tuczników.

Promotor: prof. dr hab. Kornel Ratajczak
Nadanie stopnia: 20.01.2021 r.

2. Matylda Mielcarska
Rola kompleksu białkowego ESCRT-0 w aktywacji 

sygnalizacji TLR3 zależnej od wirusowego RNA w stro-
cytach myszy.

Promotor: dr hab. Felix Ngosa Toka
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Gieryńska
Nadanie stopnia: 21.04.2021 r.

3. Aleksandra Tomkowicz
Występowanie wad refrakcji, optyczna koherentna tomo-

grafia siatkówki i badanie elektroretinograficzne u szynszyli 
(Chinchilla lanigera).

Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Balicki
Nadanie stopnia: 21.04.2021 r.

4. Joanna Kołodziejska-Lesisz
Porównanie statusu antyoksydacyjnego u krów mlecz-

nych ras: polskiej czerwonej, holsztyńsko-fryzyjskiej 
i krzyżówki czerwonej norweskiej z holsztyńsko-fryzyjską, 
w różnych okresach cyklu produkcyjnego.

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Nadanie stopnia: 23.06.2021 r.

5. Tomasz Nalbert
Wpływ zakażenia lentiwirusem małych przeżuwaczy na 

użytkowność rozpłodową kóz i odchodów koźląt.
Promotor: dr hab. Michał Czopowicz, prof. SGGW
Nadanie stopnia: 23.06.2021 r.

6. Marcin Mickiewicz
Epidemiologia inwazji lekoopornymi nicieniami żołąd-

kowo-jelitowymi u kóz w Polsce.
Promotor: dr hab. Michał Czopowicz, prof. SGGW
Nadanie stopnia: 22.09.2021 r.

Konferencje
1. XVI Kongres PTNW – 26-27.11.2021 r.
2. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów 

Weterynarii – 15-16.05.2021 r.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 127 studentów 
polskojęzycznych i 46 studentów obcojęzycznych.


