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WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM W OLSZTYNIE W 2012 r. 
 

Odejście na emeryturę 
Z dniem 30.09.2011 r. odeszli na emeryturę: 

- dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM 

- dr hab. Marek Nowicki, prof. UWM 

Zmarli 

Prof. dr hab. Karol Jakubowski – 04.10.2012 r. 

Nominacje 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UWM objęli: 

-dr hab. Waldemar Sienkiewicz z dniem 01.07.2012 r. 

-dr hab. Przemysław Sobiech z dniem 06.07.2012 r. 

-dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj z dniem 

01.10.2012 r. 

Habilitacje 

1. Mariusz Skowroński 

Ekspresja akwaporyny 1, 5 i 9 (AQP1, 5 i 9) w ukła-

dzie rozrodczym świni w czasie cyklu rujowego i wcze-

snej ciąży.  

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, prof. dr 

hab. Leszek Nogowski, prof. dr hab. Bogdan Lewczuk  

Nadanie stopnia: 31.05.2012 r. 

2. Marcin Lew 

Elektrofizjologiczna ocena neuropatii siatkówki 

i nerwu wzrokowego w przebiegu leczenia operacyjnego 

i zachowawczego jaskry u psów na podstawie badań 

ERG i VEP w stymulacji strukturalnej i błyskowej.  

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Całka, prof. dr 

hab. Piotr Silmanowicz, dr hab. Marek Galanty, dr hab. 

Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. 

Nadanie stopnia: 22.06.2012 r. 

3. Sławomir Gonkowski 

Neurochemiczna charakterystyka neuronów immuno-

reaktywnych wobec trzeciego transportera cynku (ZnT3) 

w jelitowym układzie nerwowym jelita grubego świni 

oraz ich plastyczność pod wpływem stanu zapalnego 

i aksotomii w obrębie okrężnicy zstępującej. 
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bilińska, prof. dr 

hab. n. med.  Janusz Moryś, prof. dr hab. Barbara Przy-

bylska-Gornowicz  

Nadanie stopnia: 12.09.2012 r. 

4. Tomasz Grabowski 

Modele obliczeniowe in silico w analizie farmakoki-

netyki leków weterynaryjnych.  

Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Kowalski, prof. dr 

hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz, prof. dr hab. Bohdan 

Kania, prof. dr hab. Jan Żmudzki  

Nadanie stopnia: 09.11.2012 r. 

 

 

Doktoraty 

1. Piotr Burliński 

Zmiany kodowania chemicznego neuronów CART-IR 

z obszaru okrężnicy zstępującej świni indukowane akso-

tomią i zapaleniem. 

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Całka 

Nadanie stopnia: 20.01.2012 r. 

2. Miłosława Kwiatkowska 

Przydatność diagnostyczna metody somatosensorycz-

nych potencjałów wywołanych w przebiegu chorób rdze-

nia kręgowego psów. 

Promotor: dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM 

Nadanie stopnia: 17.02.2012 r. 

3. Adam Piórek 

Leczenie eksperymentalnych złamań kości piszczelo-

wej u owiec gwoździem blokowanym w układzie stabili-

zacji zewnętrznej.  

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak 

Nadanie stopnia: 23.03.2012 r. 

4. Bartłomiej Tykałowski 

Wpływ methizoprinolu i ß-glukanów na wybrane pa-

rametry odporności nieswoistej oraz na przebieg zakaże-

nia adenowirusem krwotocznego zapalenia jelit (HEV) 

u indyków. 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki 

Nadanie stopnia: 06.07.2012 r. 

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych 

Ogółem odnotowano 45 wyjazdów, w tym 25 na kongre-

sy i konferencje naukowe, 7 na staże naukowe, 4 w ramach 

programu Erasmus, 7 warsztaty szkoleniowe, oraz 2 wyjaz-

dy organizacyjne. 

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych 

Wydział wizytowało 27 osób z zagranicy, w tym 20 

osób brało udział w konferencjach, 1 osoba przebywała 

na stażu, 6 na konsultacjach naukowych, 7 osób wizyto-

wało Wydział jako członkowie komisji EAEVE. 

Odznaczenia  

1. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał prof. dr hab. Andrzej 

Raś. 

2. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała prof. dr 

hab. Joanna Szteyn. 

3. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała mgr 

inż. Barbara Choszcz. 

4. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. dr 

hab. Józef Szarek. 

5. Odznaczenie Honorowe PTNW „Pro Scientia Veteri-

naria Polona” otrzymał prof. dr hab. Józef Szarek.  
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Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy 

1. Konferencja „Aktualne problemy rozrodu bydła”- 

Stare Jabłonki 16.05.2012, współorganizator: Katedra 

Rozrodu Zwierząt z Kliniką. 

2. Konferencja „Pregnancy, Parturition, Postpartum” – 

Olsztyn 11-13.09.2012, organizator: Katedra Rozrodu 

Zwierząt z Kliniką. 

3. Konferencja „Rozród psów i kotów w codziennej 

praktyce lekarza weterynarii – aktualne problemy” – 

Olsztyn 9-11.11.2012, organizator: Katedra Rozrodu 

Zwierząt z Kliniką. 

4. Konferencja „Aktualne problemy immunologii do-

świadczalnej i klinicznej” – Olsztyn 24-26 .05.2012, 

współorganizator: Katedra Mikrobiologii i Immuno-

logii Klinicznej. 

5. Seminarium PTNW w ramach  Sekcji Żywienia Zwie-

rząt i Higieny Pasz „Poultry welfare from farm to sl-

aughter” – Olsztyn 16.04.2012, organizator : Katedra 

Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz. 

6. Seminarium PTNW w ramach  Sekcji Żywienia Zwie-

rząt i Higieny Pasz „Ocena toksyczności użytków zie-

lonych związanych z obecnością grzybów fuzaryj-

nych; Nieswoista stymulacja odporności u brojlerów 

i kur niosek” – Olsztyn 05.05.2012, organizator : Ka-

tedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz. 

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 164 absolwentów.

 

 


