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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w 2013 r.
Odejście na emeryturę

Na emeryturę odeszli: dr hab. Grażyna Wałkuska prof. 
nadzw., mgr inż. Teodora Dudzic, mgr inż. Marian Jamroz.

Nominacje
W ramach przyznanych etatów naukowo-dydaktycznych 

bądź wyrażenia zgody na zatrzymanie zwolnionego etatu, 
następujące osoby zostały mianowane na stanowisko:
– profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Marta Kankofer, 

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik,
– profesora nadzwyczajnego: prof. dr hab. Władysław 

Wawron, prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, dr hab. 
Jadwiga Jaworska-Adamu prof. nadzw., dr hab. Ireneusz 
Balicki,

– adiunkta: dr Mariola Bochniarz, dr Anna Łojszczyk-
-Szczepaniak, dr Łukasz Jarosz,

– asystenta: dr Monika Roczeń-Karczmarz, mgr Sebastian 
Gnat, lek. wet. Marta Staniec, lek. wet. Łukasz Drozd, 
lek. wet. Beata Żylińska, lek. wet. Diana Stęgierska, mgr 
Maciej Grzybek.

Tytuły, stopnie naukowe
Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych otrzymali:

– dr hab. Krzysztof Szkucik prof. nadzw.,
– dr hab. Barbara Majer-Dziedzic.

Habilitacje
1. Krzysztof Tomczuk

Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliata u koni 
z uwzględnieniem aspektów molekularnych i poteomicz-
nych.

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz, prof. dr 
hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Zenon Sołtysiak, dr hab. 
Rajmund Sokół prof. nadzw.

Nadanie stopnia: 21.02.2013 r.
2. Łukasz Adaszek 

Habilitacja według nowej ustawy na podstawie cało-
kształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyj-
nego oraz cyklu prac nt. „Badania nad babeszjozą psów – 
epidemiologia choroby, struktura genetyczna i właściwości 
antygenowe Babesia canis canis”.
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3. Ewa Tomaszewska 
Habilitacja według nowej ustawy na podstawie cyklu 

8 prac pod wspólnym tytułem „Negatywne efekty prena-
talnego programowania rozwoju postnatalnego prosiąt przy 
stosowaniu deksametazonu”.

Doktoraty
1. Janusz Domiszewski

Ocena dobrostanu u świń w czasie tuczu.
Promotor: prof. dr hab. Maria Ruda
Nadanie stopnia: 21.03.2013 r.

2. Rafał Stachura
Efektywność metafilaktyczna fluniksyny i florfenikolu 

w połączeniu z wybranymi antyoksydantami w zespole 
oddechowym bydła.

Promotor: dr hab. Renata Urban-Chmiel
Nadanie stopnia: 20.06.2013 r.

3. Łukasz Jarosz
Wpływ swoistej profilaktyki zakażeń Trueperella pyoge-

nes na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej 
oraz wskaźniki reprodukcyjne u świń.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
Nadanie stopnia: 20.06.2013 r.

4. Beata Lisiecka-Żuchowicz
Aktywność metaboliczna wątroby oraz kształtowanie się 

wybranych wskaźników immunologicznych i białek ostrej 
fazy u świń w oparzeniu i nefrektomii.

Promotor: dr hab. Roman Aleksiewicz
Nadanie stopnia: 20.06.2013 r.

5. Anna Łojszczyk-Szczepaniak
Rentgenometryczna ocena stawów kolanowych u pracu-

jących owczarków niemieckich.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Silmanowicz
Nadanie stopnia: 20.06.2013 r.

6. Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Wpływ podwyższonej temperatury na lekowrażliwość 

drobnoustrojów.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki
Nadanie stopnia: 20.06.2013 r.

7. Przemysław Romiszewski
Wpływ doświadczalnie wywołanego zapalenia na stan 

swoistej odporności humoralnej u psów szczepionych prze-
ciwko nosówce i parwowirozie.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Nadanie stopnia: 19.09.2013 r.

8. Katarzyna Szwiec
Badania nad dynamiką aktywności mikrobiologicznych 

enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym prosiąt 
z modelową, całkowitą niewydolnością zewnątrz wydziel-
niczą trzustki.

Promotor: dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
Nadanie stopnia: 24.10.2013 r.

9. Klaudiusz Szczepaniak
Morfometryczna, biochemiczna i molekularna charak-

terystyka rzęsistków izolowanych od psów i kotów z za-
paleniem jamy ustnej.

Promotor: dr hab. Krzysztof Tomczuk
Nadanie stopnia: 24.10.2013 r.

10. Michał Pochodyła
Kształtowanie się swoistej odpowiedzi humoralnej 

i komórkowej u gołębi (Columba livia) immunizowanych 
atenuowaną i inaktywowaną szczepionką przeciwko sal-
monellozie.

Promotor: prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic
Nadanie stopnia: 24.10.2013 r.

11. Mariusz Cichecki
Przydatność wybranych wskaźników prozapalnych 

i układu antyoksydacyjnego w monitorowaniu przebiegu 
eksperymentalnie wywołanego oparzenia u świń.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Nadanie stopnia: 24.10.2013 r.

12. Agnieszka Czujkowska
Ekspresja galaniny oraz jej kolokalizacja z wybranymi 

związkami biologicznie aktywnymi w układzie nerwowym 
jelitowym jelita cienkiego dzika.

Promotor: dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 21.11.2013 r.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 14 osób z zagranicy.

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Wal-

demar Paszkiewicz, dr Iwona Taszkun.
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: dr An-

drzej Puchalski, mgr inż. Ireneusz Banasiewicz. 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab. 

Renata Urban-Chmiel, dr Roman Dąbrowski, dr Mariola 
Bochniarz, dr Sylwester Kowalik, dr Małgorzata Matysek, 
dr Iwona Łuszczewska-Sierakowska, dr Maciej Orzel-
ski, dr Dorota Różańska, dr Adam Brodzki, mgr Kamila  
Łabędzka.

Konferencje naukowe
Międzynarodowe
1. Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „Utwo-

rzenie weterynaryjnej szkoły zaawansowanych technik 
diagnostycznych wraz ze specjalistycznym laboratorium” 
– Lublin 28.06.2013 r., organizator: Katedra Epizootio-
logii i Klinika Chorób Zakaźnych, współorganizator: 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, finan-
sowanie: środki UE w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Krajowe
1. Warsztaty kardiologiczne, Poliklinika Śląska – Katowi-

ce-Giszowiec 26.01.2013 r., współorganizator: Katedra 
i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

2. Konferencja pt. „Wykorzystanie różnych technik mikro-
skopii świetlnej w naukach biomedycznych”– Lublin 
28.02.2013 r., współorganizator: Katedra Przedklinicz-
nych Nauk Weterynaryjnych (Zakład Patofizjologii).

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 142 absolwentów.


