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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2014 r.

Odejście na emeryturę
Z dniem 30.09.2014 r. odszedł na emeryturę prof. dr hab. 

Tadeusz Rotkiewicz.

Zmarli
Prof. dr hab. Andrzej Depta – 15.02.2014 r.

Habilitacje
1. Wojciech Barański

Wybrane aspekty etiopatogenezy, rozpoznawania i wpły-
wu na płodność podklinicznego zapalenia błony śluzowej 
macicy u bydła.

Recenzenci: prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski, prof. dr hab. 
Jan Twardoń, prof. dr hab. Andrzej Siwicki

Nadanie stopnia: 21.03.2014 r.
2. Magdalena Gajęcka

Obraz zmian w wybranych tkankach u suk jako wynik 
krótkoterminowej mikotoksykozy zearalenonowej.

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Nicpoń, prof. dr hab. Jan 
Żmudzki, prof. dr hab. Józef Szarek

Nadanie stopnia: 25.04.2014 r.
3. Zenon Pidsudko

Rozmieszczenie i kodowanie chemiczne neuronów za-
opatrujących pęcherz moczowy samca świni.

Recenzenci: dr hab. Marcin Arciszewski, prof. nadzw., 
prof. dr hab. Tadeusz Kuder, prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

Nadanie stopnia: 3.07.2014 r.

Doktoraty
1. Anna Kołodziejska-Sawerska

Ocena skuteczności terapeutycznej Budesonidu w lecze-
niu nieswoistych zapaleń jelit u psów.

Promotor: dr hab. Andrzej Rychlik, prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 31.01.2014 r.

2. Małgorzata Chmielewska
Wykrywanie komórek rakowych we krwi psów.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
Nadanie stopnia: 23.05.2014 r.

3. Hubert Ziółkowski
Wpływ pokarmu i jonów metali na wchłanianie z prze-

wodu pokarmowego i farmakokinetykę oksytetracykliny 
u kurcząt brojlerów.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Nadanie stopnia: 23.05.2014 r.

4. Marta Gańko
Lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów jądra 

grzbietowego nerwu błędnego zaopatrujących okolicę 
przedodźwiernikową żołądka świni domowej w stanie fi-
zjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Całka
Nadanie stopnia: 27.05.2014 r.

5. Marta Barańska
Wpływ sposobów konserwacji zarodków koni na frag-

mentację jądrowego DNA i ich przydatność do transplantacji.

Promotor: prof. dr hab. Adam Okólski
Nadanie stopnia: 27.05.2014 r.

6. Yauheni Zhalniarovich
Obrazowanie stawu łokciowego psa w warunkach fizjo-

logicznych i w stanach chorobowych za pomocą rezonansu 
magnetycznego niskopolowego.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak.
Nadanie stopnia: 24.06.2014 r.

7. Magdalena Szweda
Działania niepożądane wybranych niesteroidowych le-

ków przeciwzapalnych u psów.
Promotor: prof. dr hab. Józef Szarek
Nadanie stopnia: 03.07.2014 r.

8. Alicja Migowska-Calik
Przeżywalność wybranych patogenów w tradycyjnych 

produktach mięsnych z regionu Polski północnej oraz 
charakterystyka cech organoleptycznych tych produktów.

Promotor: prof. dr hab. Jan Uradziński
Nadanie stopnia: 03.07.2014 r.

9. Marcin Śmiałek
Mechanizmy odpornościowe błon śluzowych górnych 

dróg oddechowych u indyków uodpornianych przeciwko 
wirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (TRT).

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Nadanie stopnia: 24.09.2014 r.

10. Barbara Zdrodowska
Występowanie oraz możliwości ograniczenia wzrostu 

pałeczek Salmonella w mięsie brojlerów kurzych.
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Radkowski
Nadanie stopnia: 24.10.2014 r.

11. Małgorzata Rudowska
Porównanie skuteczności wybranych metod leczenia 

torbieli jajnikowych u bydła mlecznego.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Janowski
Nadanie stopnia: 21.11.2014 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 44 wyjazdy, w tym 23 na kongresy 

i konferencje naukowe, 5 na staże naukowe i dydaktyczne, 
3 w ramach programu Erasmus, 9 na warsztaty szkoleniowe, 
4 na konsultacje i organizację badań.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 13 osób z zagranicy.

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. Andrzej Pomia-

nowski, prof. UWM.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała dr hab. Aleksandra 

Platt-Samoraj, prof. UWM.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. dr 

hab. Andrzej K. Siwicki.
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Konferencje, sympozja naukowe, zjazdy

1. Konferencja „Człowiek, żywność, środowisko – pro-
blemy współczesnej toksykologii” – Olsztyn, 16-19.09. 
2014 r., współorganizator: Katedra Farmakologii i Tok-
sykologii.

2. IX Konferencja Naukowa „Biologia medyczna jako 
dyscyplina wielu dziedzin” – Jurata, 22-25.05.2014 r., 
współorganizator: Katedra Mikrobiologii i Immunologii 
Klinicznej.

3. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zaburzenia zacho-
wań u psów i kotów” – Olsztyn, 28-29.06.2014 r., współ-
organizator: Katedra Diagnostyki Klinicznej, Katedra 
Chorób Wewnętrznych z Kliniką.

4. Seminarium „Afrykański pomór świń – wektory, proble-
my, zagrożenia, świadomość” – Olsztyn, 28.02.2014 r.; 
współorganizator: Katedra Prewencji Weterynaryjnej 
i Higieny Pasz.

5. Seminarium „Higiena pasz w produkcji drobiarskiej” – 
Olsztyn, 07.01.2014 r., współorganizator: Katedra Pre-
wencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz.

6. Konferencja „Rozród małych zwierząt” – Warszawa, 
08-09.03.2014 r., współorganizator: Katedra Rozrodu 
Zwierząt z Kliniką.

7. Konferencja „Poród, cielęta i zdrowie stada krów mlecz-
nych” – Ciechanowiec, 19-20.09.2014 r., współorgani-
zator: Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 149 absolwentów.


