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Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w 2015 r.

Odejście na emeryturę
Z dniem 30.09.2015 r. na emeryturę odeszli:

– dr Grażyna Wrzołek-Łobocka,
– dr hab. Zygmunt Nowakowski.

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. Barbara Majer-Dziedzic,
– prof. dr hab. Władysław Wawron,
– prof. dr hab. Leszek Krakowski,
• profesora nadzwyczajnego:
– prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu,
– prof. dr hab. Ireneusz Balicki,
– dr hab. Krzysztof Lutnicki,

Habilitacje
1. Roman Tomasz Dąbrowski

Cykl publikacji pt.: „Wartość diagnostyczno-progno-
styczna wybranych biomarkerów w ocenie natężenia proce-
su zapalnego u suk z ropomaciczem oraz w monitorowaniu 
okresu po zabiegu owariohisterektomii”.

Recenzenci: prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak, prof. dr 
hab. Dariusz Skarżyński, prof. dr hab. Wojciech Niżański

Nadanie stopnia: 24.09.2015 r.

Doktoraty
1. Marta Staniec

Badania epidemiologiczne bydła w kierunku babeszjo-
zy – choroby transmisyjnej przenoszonej przez kleszcze.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Nadanie stopnia: 26.02.2015 r.

2. Paweł Kulik
Ekspresja wybranych neurotransmiterów i neuropep-

tydów w grasicy świni oraz lokalizacja projektujących do 
grasicy współczulnych neuronów eferentnych.

Promotor: dr hab. Marcin Arciszewski prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr Anna Zacharko-Siembida
Nadanie stopnia: 30.04.2015 r.

3. Aleksandra Krawczyk
Immunohistochemiczna ocena astrocytów hipokampa 

i jądra łukowatego oraz gleju satelitarnego zwojów rdze-
niowych szczurów po podaniu glutaminianu sodu.

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
Nadanie stopnia: 28.05.205 r.

4. Artur Chełmiński
Efekty leczenia plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej 

u kotów ze szczególnym uwzględnieniem terapii stomato-
logicznej.

Promotor: dr hab. Izabela Polkowska
Nadanie stopnia: 22.06.2015 r.

5. Marcin Garbal
Diagnostyka infekcji układu oddechowego psów i ko-

tów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Bordetella 
bronchseptica.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Nadanie stopnia: 24.09.2015 r.

6. Maciej Prost
Zmiany temperatury w obrębie komory miazgi zębów 

siecznych konia podczas zabiegu tarnikowanie w bada-
niach in vitro.

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Lipski
Nadanie stopnia: 24.09.2015 r.

7. Katarzyna Lasiecka
Wpływ intoksykacji ochratoksyną A na wybrane parame-

try funkcji nerek, wątroby, reakcje wolnorodnikowe oraz 
efekty hodowlane u drobiu.

Promotor: prof. dr hab. Cezary Kowalski
Nadanie stopnia: 24.09.2015 r.

8. Urszula Lisiecka
Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi 

immunologicznej u psów z nowotworami okolicy około-
odbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu 
skuteczności leczenia.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Nadanie stopnia: 24.09.2015 r.

9. Anna Dzudzic
Ocena właściwości litycznych bakteriofagów swoistych 

dla Escherchia coli i Campylobacter spp. izolowanych 
z przewodu pokarmowego.

Promotor: dr hab. Renata Urban-Chmiel prof. nadzw.
Nadanie stopnia: 29.10.2015 r.

10. Michał Gondek
Wykrywanie doświadczalnej włośnicy świń wywołanej 

Trichinella spiralis testem immunoenzymatycznym (ELI-
SA).

Promotor: dr hab. Zygmunt Nowakowski
Nadanie stopnia: 10.12.2015 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem odnotowano 21 wyjazdów, w tym 13 na konfe-

rencje naukowe, 3 szkoleniowe i 5 w ramach współpracy 
organizacyjnej.

Wizyty zagranicznych pracowników naukowych
Wydział wizytowało 12 osób z zagranicy.

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Mał-

gorzata Kapica i dr Marek Bieńko.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: dr 

Barbara Badzian i dr hab. Łukasz Adaszek.
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Konferencje naukowe
1. Konferencja w ramach projektu utworzenia Weterynaryj-

nej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych 
wraz z Specjalistycznymi Laboratoriami, 24.07.2015 r. 
Lwów – projekt współfinansowany z funduszy UE, 
organizator: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób 
Zakaźnych.

2. Konferencja „Współczesne problemy terapii i patologii 
zwierząt”, 04.09.2015 r. Lublin, projekt UE – Rozwój 

Polski Wschodniej, organizator: Katedra Epizootiologii 
i Klinika Chorób Zakaźnych.

3. IV Warsztaty Hyopatologiczne z udziałem gości zagra-
nicznych dla lekarzy weterynarii – specjalistów chorób 
trzody chlewnej regionu Polski środkowo-wschodniej 
pt. „Diagnostyka anatomopatologiczna w profilaktyce 
i zwalczaniu chorób trzody chlewnej” – Lublin 16.06. 
2015 r., organizator: Katedra Anatomii Patologicznej.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskało 156 absolwentów.


