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HABILITACJE 

1. Radosław Radzki 

Antyosteopeniczne efekty stosowania alfa-keto-

glutaranu i ipriflawonu u owariektomizowanych i orchi-

dektomizowanych szczurów.  

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Motyl, prof. dr hab. 

Tomasz Janowski,  prof. dr hab. Artur Dembiński, prof. dr 

hab. Cezary Kowalski.  

Nadanie stopnia: 19.01. 2012 r. 

2. Izabela Polkowska 

Badania wpływu patogennej flory bakteryjnej w choro-

bach przyzębia na stan narządów wewnętrznych u psów. 

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Barbara Matthews - 

Brzozowska, prof. dr hab. Marek Galanty,  prof. dr hab. 

Jan Kuryszko, prof. dr hab. Wojciech Brzeski  

Nadanie stopnia: 31.05. 2012 r. 

 

DOKTORATY 

1. Agnieszka Pomorska 

Analiza wybranych wskaźników zdrowia źrebiąt w 

okresie od urodzenia do odsadzenia. 

Promotor: dr hab. Krzysztof Lutnicki 

Nadanie stopnia: 29.03.2012 r.  

2. Greta Skrzypek 

Rozmieszczenie oraz intensywność inwazji Trichinella 

spiralis i Trichinella pseudospiralis w mięśniach królików 

doświadczalnie zarażonych. 

Promotor: dr hab. Zygmunt Nowakowski  

Nadanie stopnia: 24.05.2012 r.  

3. Michał Klimont 

Próba ustalenia korelacji między wybranymi wskaźni-

kami oceny jakości nasienia knurów, stopniem dezintegra-

cji DNA i zmian apoptycznych  w plemnikach a długością 

jego przechowywania w warunkach standardowych. 

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wrona 

Nadanie stopnia: 24.05.2012 r. 

4. Katarzyna  Humelt 

Wpływ nieswoistej immunostymulacji na wybrane pa-

rametry immunologiczne oraz efekt reprodukcyjny u kla-

czy w przebiegu naturalnego zakażenia EHV 1.  

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Grądzki 

Nadanie stopnia: 31.05.2012 r.  

5. Mateusz Marć 

Badania nad wpływem wyciągu z jeżówki purpurowej 

(Echinacea purpurea) na odporność pszczół miodnych 

(Apis mellifera L.; Apidae) porażonych przez Varroa de-

structor i leczonych Apiwarolem® .            

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Gliński 

Nadanie stopnia: 31.05.2012 r.  

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych 

Za granicę wyjechało 31 osób. Ogółem odnotowano 58 

wyjazdów, w tym 3 na staże naukowe, 27  na kongresy i 

konferencje naukowe, 13 w ramach programu dydaktycz-

nego Sokrates Erasmus, 13 w ramach współpracy nauko-

wej oraz  2 w sprawach organizacyjnych.     

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych 

  Wydział wizytowało 5 osób z zagranicy, w tym 4 za-

proszone do udziału w konferencjach i 1 w celu samo 

szkolenia.  

Odznaczenia 

1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab. 

Jadwiga Jaworska-Adamu prof. nadzw., prof. dr hab. 

Władysław Wawron, prof. dr hab. Zygmunt Wrona,  

prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska. 

2. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. 

dr hab. Leszek Krakowski i dr hab.  Marek Szczubiał. 

3. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: dr 

Zbigniew Bełkot, dr Piotr Brodzki,  dr Artur Burmań-

czuk, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, dr Marta Paw-

łowska, dr Tomasz Piech, dr Renata Pyz-Łukasik, dr 

inż. Sylwia Szymańczyk-Kwapik. 

Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy  

1. Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna „Aktualne 

problemy bujatryki”- Łomża, październik 2012 r., 

współorganizator: Katedra i Klinika Chorób We-

wnętrznych Zwierząt 

2. Krajowa Konferencja Historyczna „ Na spotkanie z 

Klio. Historia medycyny weterynaryjnej” - Łomża 

06.2012 r., współorganizator: Katedra i Klinika Cho-

rób Wewnętrznych Zwierząt 

3. Krajowa Konferencja „Postępy w diagnostyce i terapii 

chorób wewnętrznych zwierząt” - Lublin, 29.09.2012 

r., współorganizator: Katedra i Klinika Chorób We-

wnętrznych Zwierząt 

4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Nowe kierunki 

badań w farmakologii i toksykologii Weterynaryjnej” - 

Kościelisko k/Zakopanego, 11-14.12.2012 r. organiza-

tor: Zakład Farmakologii, Katedry Przedklinicznych 

Nauk Weterynaryjnych (pod patronatem JM Rektora 

UP w Lublinie) 

5. III Warsztaty Hyopatologiczne i Bujatryczne z udzia-

łem gości zagranicznych dla lekarzy weterynarii – spe-

cjalistów chorób trzody chlewnej i bydła /region Polski 

środkowo-wschodniej „Diagnostyka anatomopatolo-

giczna w profilaktyce i zwalczaniu chorób trzody 

chlewnej i bydła” – Lublin, 6-7.10.2012 r. współorga-

nizator: Katedra Anatomii Patologicznej 

Dyplom lekarza weterynarii otrzymało 176  absolwen-

tów, w tym 3 z wynikiem bardzo dobrym. 


