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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu w 2021 r.
Zmarli
W dniu 29.10.2021 r. zmarł prof. dr hab. Jan Kuryszko.

Przejście na emeryturę
Z dniem 30.09.2021 r. na emeryturę przeszli prof. dr
hab. Stanisław Graczyk i prof. dr hab. Wojciech Nowacki.

Doktoraty
1. Barbara Szczepankiewicz
Ocena przydatności podocyturii jako wczesnego markera
uszkodzenia nerek w zespole kardionefrologicznym u psów.
Promotor: prof. dr hab. dr h.c. Urszula Pasławska
Nadanie stopnia: 09.03.2021 r.
2. Paulina Borecka
Ekspresja podoplaniny oraz periostiny w rakach i gruczolakach listwy mlecznej u suk.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Nowak
Promotor pomocniczy: dr Rafał Ciaputa
Nadanie stopnia: 18.05.2021 r.
3. Łukasz Juźwiak
Wykorzystanie metod radiograficznych i tomografii
komputerowej w ocenie zmian dysplastycznych stawu biodrowego u psów wraz z analizą polimorfizmu genu CTBP2
jako markera genetycznego dysplazji i gruczolakach listwy
mlecznej u suk.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
Nadanie stopnia: 19.10.2021 r.
4. Wojciech Borawski
Diagnostyka porównawcza wybranych chorób stomatologicznych u królika domowego, kawii domowej i szynszyli
małej za pomocą tomografi komputerowej.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
Nadanie stopnia: 23.11.2021 r.
5. Magdalena Kulus
Analiza profilu ekspresji wybranych genów regulujących
procesy wzrostu, różnicowania i apoptozy w komórkach
ziarnistych jajnika świni podczas ich krótkoterminowej
pierwotnej hodowli in vitro.
Promotor: dr hab. Paweł Antosik, prof. uczelni
Nadanie stopnia: 23.11.2021 r.
6. Marta Satora
Ocena mikrobiomu jelitowego oraz wybranych wyników
produkcyjnych u świń przy zastosowaniu preparatu na bazie czosnku pospolitego (Alium sativum) i kultur bakterii
probiotycznych.
Promotor: dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, prof.
uczelni
Nadanie stopnia: 23.11.2021 r.
7. Natalia Siwińska
Diagnostyka wczesnego uszkodzenia nerek u koni przy
użyciu badania ultrasonograficznego i biomarkerów w surowicy krwi i moczu.
Promotor: prof. dr hab. dr h.c. Urszula Pasławska
Nadanie stopnia: 23.11.2021 r.

8. Marta Tikhomirov
Intravenous lipid emulsions as a treatment in acute opioid poisoning – pharmacokinetic and pharmacodynamic
evaluation in the rabbit model.
Promotor: dr hab. Błażej Poźniak, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Antończyk
Nadania stopnia: 21.12.2021 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
i uczestników studiów doktoranckich
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na
świecie odnotowano jedynie 20 wyjazdów zagranicznych
do 10 krajów, w tym 9 wyjazdów na staże naukowe i szkoleniowe oraz 11 wyjazdów na konferencje, wykłady oraz
w innych celach zawodowych.

Wizyty gości zagranicznych
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na
świecie starano się ograniczyć do minimum wizyty gości
z zagranicy, odnotowano jedynie 4 takie przyjazdy.

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
1. Konferencja Kardiologiczna, ON-LINE, 13.02.2021 r.
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
„Weterynaria w Praktyce”, firma Nestlé Purina, Boehringer Ingelheim.
2. Konferencja „Vets with Horsepower 2021”, ON-LINE,
29-30.04.2021 r. Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, The Vets with Horsepower.
3. Konferencja „Zoonozy – aktualne problemy zdrowia
publicznego w Europie”, ON-LINE, 09.06.2021 r.
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu.
4. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego
i mięsnego”, Polanica-Zdrój, 24-25.06.2021 r. Organizatorzy: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych oraz Teatr Zdrojowy w PolanicyZdroju.
5. 51. Konferencja Naukowa poświęcona aktualnym problemom w patologii drobiu, ON-LINE, 02.07.2021 r.
Organizatorzy: Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków
i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
6. Międzynarodowe warsztaty pt. „Techniki wspomaganego rozrodu w programach ratowania zagrożonych
gatunków”, ON-LINE, 17.07.2021 r. Organizatorzy:
Edra Urban & Partner, NAWA APM project ScienceNet,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
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Kształcenie podyplomowe
Oferuje się następujące studia podyplomowe i specjalizacyjne:
1. Chirurgia weterynaryjna.
2. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych.
3. Choroby owadów użytkowych.
4. Choroby przeżuwaczy.
5. Choroby psów i kotów.
6. Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności (studia
podyplomowe),

7. Epizootiologia i administracja weterynaryjna.
8. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia
zwierzęcego.
9. Radiologia weterynaryjna.
10. Rozród zwierząt.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 215 absolwentów.

