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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2013 r.
Nominacje

Z dniem 1.04.2013 r. prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc i prof. 
dr hab. Mieczysław Radkowski zostali mianowani na sta-
nowisko profesora zwyczajnego.

Z dniem 1.04.2013 r. dr hab. Sławomir Gonkowski zo-
stał mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
UWM.

Habilitacje
1. Marta Siemieniuch

Immuno-endokrynna regulacja wydzielania prostaglan-
dyn w błonie śluzowej macicy kotki domowej.

Recenzenci: dr hab. Wojciech Niżański prof. nadzw., 
prof. dr hab. Zygmunt Wrona, prof. dr hab. Sławomir 
Zduńczyk.

Nadanie stopnia: 18.01.2013 r.

2. Paweł Antosik
Zastosowanie badań molekularnych w ocenie zdolności 

rozrodczych świń.
Recenzenci: dr hab. Anna Duszewska prof. nadzw., dr 

hab. Wojciech Niżański prof. nadzw., prof. dr hab. Krzysz-
tof Wąsowicz.

Nadanie stopnia: 24.05.2013 r.

Doktoraty
1. Agata Wacławska-Matyjasik

Diagnostyka różnych typów niedosłuchu u psów z wy-
korzystaniem słuchowych potencjałów wywołanych pnia 
mózgu.

Promotor: dr hab. Andrzej Pomianowski prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 18.01.2013 r.

2. Maria Michalczyk
Zastosowanie metod hemocytometrycznej i PCR do oce-

ny przebiegu oraz zwalczania inwazji Nosema sp. u pszczół 
robotnic.

Promotor: dr hab. Rajmund Sokół prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 15.03.2013 r.

3. Katarzyna Piotrowska-Tomala
Wydzielanie prostaglandyn i leukotrienów w komórkach 

i tkankach gruczołu mlekowego in vitro oraz podczas eks-
perymentalnie indukowanych stanów zapalnych wymienia 
krowy in vivo.

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nadanie stopnia: 15.03.2013 r.

4. Marta Rybska
Analiza ekspresji genów kodujących rodzinę transfor-

mujących czynników wzrostu (TGFβ) u świń w komórkach 
jajowych oraz w ścianie pęcherzyków jajnikowych prawi-
dłowych i wykazujących zmiany patologiczne.

Promotor: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski
Nadanie stopnia: 26.04.2013 r.

5. Przemysław Racewicz
Wpływ wybranych czynników na dokładność rozpozna-

wania wczesnej ciąży u krów metodą ultrasonograficzną.
Promotor: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski
Nadanie stopnia: 26.04.2013 r.

6. Katarzyna Żarczyńska
Stan układu krzepnięcia w przebiegu pokarmowej dys-

trofii mięśni cieląt.
Promotor: dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 24.05.2013 r.

7. Łukasz Lis
Wpływ podawania karmy porażonej Trojszykiem ulcem 

Tribolium confusum na wybrane wskaźniki stanu zdrowia 
szczurów.

Promotor: dr hab. Tadeusz Bakuła
Nadanie stopnia: 22.11.2013 r.

8. Hubert Matyjasik
Laparoskopowa pyloromiotomia i pyloroplastyka u psów 

i świń.
Promotor: dr hab. Marek Nowicki prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 22.11.2013 r.

9. Katarzyna Paździor-Czapula
Ekspresja wybranych markerów leukocytarnych, E-ka-

dheryny i metalotioneiny w nowotworach histiocytarnych 
u psów.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
Nadanie stopnia: 13.12.3013 r.

10. Michał Wdowiak
Ocena przydatności badań neuroimmunohistochemicz-

nych i immunohistochemicznych wycinków błony śluzowej 
w rozpoznawaniu nieswoistych zapaleń jelit u psów.

Promotor: dr hab. Andrzej Rychlik prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 13.12.2013 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 38 wyjazdów, w tym 23 na kongresy 

i konferencje naukowe, 7 na staże naukowo-dydaktyczne, 
4 w ramach programu Erasmus, 2 na warsztaty szkoleniowe 
oraz 2 wyjazdy organizacyjne.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 20 osób z zagranicy, w tym 8 osób 

brało udział w konferencjach, 2 osoby przebywały na sta-
żu, 6 na konsultacjach naukowych, 1 w celu nawiązania 
współpracy i 3 osoby przebywały z wizytą kurtuazyjną.

Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. Rajmund Sokół 

prof. UWM.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali prof. dr 

hab. Andrzej Depta i dr Włodzimierz Markiewicz.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. dr 

hab. Jan Uradziński.
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Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy
1. Konferencja „Aktualne problemy w patologii psów” – 

Wrocław 25-26.05.2013 r., współorganizator: Katedra 
Diagnostyki Klinicznej.

2. Konferencja „Weterynaryjna higiena pasz – niepożądane 
i pożądane dodatki paszowe” – Łańsk 17-18.05.2013 r., 
organizator: Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny 
Pasz.

3. Konferencja „Bezpieczeństwo żywnościowe w produkcji 
drobiarskiej” – Olsztyn 15.11.2013 r., współorganizator: 
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz.

4. Seminarium „Działania prewencyjne w Europie w związ-
ku z pomorem afrykańskim świń na wschodzie” – Olsz-
tyn 16.05.2013 r., współorganizator: Katedra Prewencji 
Weterynaryjnej i Higieny Pasz.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 147 absolwentów.


