4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
lub grupy zajęć – jednolite studia magisterskie.

Imię i nazwisko
Artur Dziak
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10 2008 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I stopnia z ortopedii i chirurgii urazowej 1958 r.
Specjalizacja II stopnia z chirurgii urazowej 1962 r.
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna,
rok nadania 1969
tytuł rozprawy doktorskiej Analiza porównawcza sposobów wewnętrznego zespalania
złamań wyrostka łokciowego ze szczególnym uwzględnieniem metody docisku odłamów
doktor habilitowany, dziedzina nauki - nauki medyczne,
dyscyplina naukowa medycyna, rok nadania 1975
tytuł rozprawy habilitacyjnej Zarys dziejów ortopedii polskiej
profesor dziedzina nauki - nauki medyczne, rok nadania 1995
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………… nie dotyczy
……………………………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
………..........,

kierunek

studiów……

nie

dotyczy

…………………………………….,
rok ukończenia…………………………………

Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści
Dorobek naukowy prof. Artura Dziaka mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie
medycznej. W swej kilkudziesięcioletniej praktyce medycznej miał on wkład w postępie
polskiej ortopedii zarówno w wymiarze praktycznym jak też teoretycznym.
Świadectwem uznania dla jego kompetencji jest członkostwo w krajowych jak też
zagranicznych komitetach redakcyjnych czasopism naukowych z dziedziny ortopedii i
medycyny sportowej.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Dziak Artur, Zespół przedwczesnego zużycia chrząstki stawowej, Berlin Chemie
Menarini, Warszawa 2008
2. Dziak Artur, Bolesny bark, Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2009.
3. Dziak Artur, Dysfunkcje bólowe szyi - Berlin Chemie Menarini,Warszawa 2012
4. Dziak Artur, Urazy sportowe, Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie,
Biblioteka lekarza sportowego, Medicina Sportiva suppl., Kraków 2012.
5. Dziak Artur, Bolesny krzyż / fałsze i mity / - Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2013
6. Dziak Artur, Dysfunkcje bólowe stóp - Berlin Chemie Menarini, Warszawa 2014
7. Dziak Artur, Medycyna czy Magia - Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014
8. Dziak Artur, Medycyna akademicka a pseudoleczenie, cz. I, Medicina Sportiva,
Nowy Sącz 2015
9. Dziak Artur, Zespoły zużycia narządu ruchu - Berlin Chemie Menarini, Warszawa
2016
10. Dziak Artur, Medycyna akademicka a pseudoleczenie, cz.II, Medicina Sportiva,
Nowy Sącz 2016
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie od 1980 – do 2003 r.
Lekarz Komitetu Olimpijskiego Libii 1977-1979
Lekarz kadry olimpijskiej w pływaniu, a następnie pięcioboju nowoczesnego 1966-1996
Konsultant Wojewódzki (w tym Wa-wa) w zakresie ortopedii i traumatologii 1986-1993
Członek Komisji Medycznej PKOL 2005- nadal

Redaktor Naczelny Acta Clinica (kwartalnik)
Członek Rad Naukowych i Komitetów Redakcyjnych:
- American Digest of Foreign Orthopaedic Literature – Waszyngton
- Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja – Warszawa
- Medycyna Sportowa – Warszawa
- Chirurgie de la Main – Paryż
- Rehabilitacja Medyczna – Kraków
- Medicina del Deporte – Hiszpania
- Sport et Medecina – Francja
- Medicina Sportiva – Kraków

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 45 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kliniczne podstawy w
ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej (wykład), Kliniczne podstawy w
intensywnej terapii (wykład).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Andrzej Marian Nowakowski
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób
oraz o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2019 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także
o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalista II stopnia w chirurgii urazowej - 1979
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna,
rok nadania 1982
tytuł rozprawy doktorskiej „Znaczenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa dla kompensacji
tułowia po spondylodezie w skoliozie idiomatycznej u dzieci i młodzieży”
doktor habilitowany, dziedzina nauki medyczne,
dyscyplina naukowa medycyna, rok nadania 2004
tytuł rozprawy habilitacyjnej Wpływ rozległości stabilizacji wielosegmentowej tylnej na
pooperacyjną kompensację kręgosłupa w skoliozie idiomatycznej
profesor nadzwyczajny dziedzina nauki/sztuki…medycyna…, rok nadania 2015
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………------------------------------------……………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………----------------------………………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Dorobek naukowy prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Mariana Nowakowskiego mieści się w
obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie
nauk medycznych, w dyscyplinie medycznej. W swej kilkudziesięcioletniej praktyce

medycznej miał on wkład w postępie polskiej ortopedii w leczeniu skolioz. Świadectwem
uznania dla jego kompetencji jest pełnienie odpowiedzialnych funkcji w lecznictwie i
dydaktyce medycznej.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
Wskaźnik Impact Factor ISI: 13,341
Punktacja Min. Nauki: 797
Liczba cytowań: 68
h-index: 4
1
Łukasz Kubaszewski, Grzegorz Miękisiak, Andrzej Nowakowski, Celina Pezowicz,
Grzegorz Bajor, Zdzisław Kiełbowicz, Wojciech Kinda, Magdalena Wojtków, Jacek
Kaczmarczyk.
Feasibility and accuracy of new insertion technique of S1 transpedicular screw. Computed
tomography-based morphometric analysis.
Neurol. Neurochir. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 363-369, il. tab. bibliogr. abstr.
IF: 0.747
Pkt. Min. Nauki: 15.000
2
Andrzej Nowakowski, Łukasz Kubaszewski, Marcin Frankowski, Magdalena WilkFrańczuk, Anetta Zioła-Frankowska, Róża Czabak-Garbacz, Jacek Kaczmarczyk, Robert
Gasik.
Analysis of trace element in intervertebral disc by Atomic Absorption Spectrometry
techniques in degenerative disc disease in the Polish population.
Ann. Agric. Environ. Med. 2015 : Vol. 22, nr 2, s. 362-367, il. tab. bibliogr. abstr.
IF: 0.895
Pkt. Min. Nauki: 20.000
3
Łukasz Kubaszewski, Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Frankowski, Andrzej Nowakowski,
Róża Czabak-Garbacz, Jacek Kaczmarczyk, Robert Gasik.
Atomic absorption spectrometry analysis of trace elements in degenerated intervertebral disc
tissue.
Med. Sci. Monit. 2014 : Vol. 20, s. 2157-2164, tab. bibliogr. abstr.
IF: 1.433
Pkt. Min. Nauki: 15.000
4
Łukasz Kubaszewski, Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Frankowski, Piotr Rogala, Zuzanna
Gasik, Jacek Kaczmarczyk, Andrzej Nowakowski, Mikołaj Dąbrowski, Wojciech Łabędź,
Grzegorz Miękisiak, Robert Gasik.
Comparison of trace element concentration in bone and intervertebral disc tissue by atomic
absorption spectrometry techniques.
J. Orthop. Surg. Res. 2014 : Vol. 9, art. 99, [s. 1-8], tab. bibliogr. abstr.
IF: 1.386
Pkt. Min. Nauki: 25.000
5
Łukasz Kubaszewski, Andrzej Nowakowski, Jacek Kaczmarczyk.
Evidence-based support for S1 transpedicular screw entry point modification.

J. Orthop. Surg. Res. 2014 : Vol. 9, art. 22, [s. 1-6], il. tab. bibliogr. abstr.
IF: 1.386
Pkt. Min. Nauki: 25.000
6
Grzegorz Miękisiak, Marta Kołłątaj, Jan Dobrogowski, Wojciech Kloc, Witold Libionka,
Mariusz Banach, Dariusz Latka, Tomasz Sobolewski, Adam Sulewski, Andrzej Nowakowski,
Grzegorz Kiwic, Adam Pala, Tomasz Potaczek.
Cross-cultural adaptation and validatiopn of the Polish version of the Core Outcome Measures
Index for low back pain.
Eur. Spine J. 2013 : Vol. 22, nr 5, s. 995-1001, tab. bibliogr. abstr.
IF: 2.473
Pkt. Min. Nauki: 30.000
7
Łukasz Kubaszewski, Andrzej Nowakowski, Robert Gasik, Wojciech Łabędź.
Intraobserver and interobserver reproducibility of the novel transcription method for selection
of potential nerve root compression in MRI study in degenerative disease of the lumbar spine.
Med. Sci. Monit. 2013 : Vol. 19, s. 216-221, il. bibliogr. abstr.
IF: 1.216
Pkt. Min. Nauki: 20.000
8
Grzegorz Miękisiak, Marta Kołłątaj, Jan Dobrogowski, Wojciech Kloc, Witold Libionka,
Mariusz Banach, Dariusz Latka, Tomasz Sobolewski, Adam Sulewski, Andrzej
Nowakowski, Grzegorz Kiwic, Adam Pala, Tomasz Potaczek, Maciej Gierlotka.
Validation and cross-cultural adaptation of the Polish version of the Oswestry Disability
Index.
Spine 2013 : Vol. 38, nr 4, s. E237-E243, il. tab. bibliogr. abstr.
IF: 2.447
Pkt. Min. Nauki: 35.000
9
Andrzej Nowakowski, Lechosław B. Dworak, Łukasz Kubaszewski, Jacek Kaczmarczyk.
Spinal alignment in surgical, multisegmental, transpedicular correction of adolescent
idiopathic scoliosis.
Med. Sci. Monit. 2012 : Vol. 18, nr 12, s. RA181-RA187, il. bibliogr. summ.
IF: 1.358
Pkt. Min. Nauki: 20.000
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Dyrektor Szpitala Klinicznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego nr 4 w Poznaniu 1999-2007
Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii w Poznaniu 2005-2015
Kierownik Zakładu Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa w Poznaniu 2015-2016
Adiunkt Zakładu Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa w Poznaniu 2016 – nadal
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Historia rehabilitacji

(wykład).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Leszek Marek Kauc
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a 01.02.2019r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także
o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki przyrodnicze, dyscyplina biologia,
rok nadania 1994
tytuł rozprawy doktorskiej „Aktywność biologiczna endonukleaz restrykcyjnych
występujących u Haemophilus influenzae”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki biologiczne
dyscyplina naukowa/artystyczna biologia – biologia molekularna
rok nadania 1994
tytuł rozprawy habilitacyjnej „Analiza DNA wybranych genomów prokariotycznych i ich
wirusów.”
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………

Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………-----------------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr hab. Leszka Marka Kauca mieści się w obszarze nauk
przyrodniczych, dyscyplina biologia.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Kauc L., Skowronek K. & Goodgal S.H. 1991. The Identification of Bacteriophage HP1c1
and S2 Integration Sites in Haemophilus influenzae Rd Field-Inversion Gel Electrophoresis.
Acta Microbiol. Polon. 40:11.
2. Rosenthal J.J.C., Salvatore C.A., Kauc L. & Goldfine H. 1991. Cloning and Expression of the
Gene for sn-Glycerol-3-Phosphate Acetyltransferase from Clostridium butyricum in
Escherichia coli. J. Biol. Chem.
3. Gasc A.-M., Kauc L., Barraille P., Sicard M. & Goodgal S.H. 1991. A Physical and Genetic
Map of the Chromosome of Streptococcus pneumoniae. J.Bacteriol.173:7361-7367.
4. Kauc L. 1992. Determination of Genome Size of Haemophilus influenzae Sb: Analysis of
DNA Restriction Fragments. Acta Microbiol. Polon., 41:13-24.
5. Kauc L. 1992. Pulsed-Field Gel Electrophoresis of DNA (PFGE). Progress in Microbiology,
XXXI, 35-56.
6. Kauc L. 1994. Analysis of Viral and Bacterial Genomes. Dissertation on a thesis for
professorship. Faculty of Biology, University of Warsaw.
7. Kauc L. 1995. Physical genome maps of Haemophilus influenzae strains Sb. Acta Microbiol.
Polon., 71:73-84.
8. Sankowska M. & Kauc L. 2000. Bone Marrow Transplantation and Peripheral Stem Cell
Transplantation. A Manual for Patient. Medigen, Warszawa. 80 p. ISBN 83-915129-08.
9. Sankowska M. & Kauc L. Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej. Poradnik dla pacjenta; Wydawnictwo Medigen, Warszawa 2000
10. Sankowska M. & Kauc L. 2003. Matching and Recruitment of Unrelated Bone Marrow
Donors in Poland. Acta Hematol. Polon., 34(3): 383-387.
11. Sankowska M. & Kauc L. 2004. Kaulų čiulpų transplantacija: knyga pacientui. Vilnius,
Lithuania. UAB "Rotas". 68 p. ISBN 9955-618-02-7.
12. Sankowska M. & Kauc L. 2004. Bone Marrow Transplantation. Medigen, Warszawa. 314
p. ISBN 83-915129-1-6.
13. Sankowska M. & Kauc L. 2006. Sick Child’s Primer. Medigen, Warszawa. 32 p. ISBN
83-915129-3-2.
14. Sankowska M. & Kauc L. Against Leukemia. Express Info. Medigen, Warszawa. Bimonthly.

15. Sankowska M. & Kauc L. Second Chance. Patient report. Medigen, Warszawa. Bimonthly.
16. Sankowska M. & Kauc L. Transplantacja szpiku, Wydawnictwo Medigen, Warszawa
2010, 312s.

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2000 – nadal – przewodniczący „Fundacji Przeciwko Leukemii”
Od 1988 – nadal – Laboratorium Molekularnej Diagnostyki MEDIGEN Sp. z o.o.

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 30 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Genetyka (wykłady),
Biochemia (wykłady).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Janusz Domaniecki

Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o terminie
podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2018 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor nauk medycznych, dziedzina nauk medycznych
dyscyplina: lekarz,
rok nadania 1974
tytuł rozprawy doktorskiej „Badania doświadczalne nad wybranymi zagadnieniami
patofizjologii zranień postrzałowych zadanych pociskami o dużej prędkości początkowej”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki dziedzina nauk medycznych
dyscyplina naukowa/artystyczna, rok nadania 1982
tytuł rozprawy habilitacyjnej „ Badania doświadczalne i kliniczne nad przydatnością noża
laserowego CO2 w chirurgii „
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie
art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy,
stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………………------------------------------………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………--------------……., rok
ukończenia……………………………

Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Małgorzata Syczewska, Krzysztof Graff, Małgorzata Kalinowska, Ewa Szczerbik , Janusz
Domaniecki. Does the gait pathology in scoliotic patients depend on the severity of spine
deformity? Preliminary results. Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper.
2010, Vol. 12, No. 1, pp.25-28,
2. Graff K., Kizerwetter D. Domaniecki J.: Wykorzystanie systemu ZEBRIS do
oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem

kręgosłupa. – Ortopedia i Traumatologia. Vol 11 Suplement 2. 2009 ISSN 1509 3492 str. 21-22.
3. Napiórkowska M., Graff K. Bronowski A. Domaniecki J. Stępowska J.
Waszkiewicz M., Łukaszewska A. – Ocena przestrzennego ustawienia miednicy za
pomocą kątomierza elektronicznego w populacji dziewcząt zdrowych ze skoliozą.
- materiały konferencyjne – II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo –
Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” Katedra Fizjoterapii AM im. Piastów
Ślaskich
4. Bronowski A., Graff K., Napiórkowska M., Domaniecki J., Łukaszewska A. –
wartości referencyjne krzywizn kręgosłupa wśród dziewcząt warszawskich
w wieku 9-16 lat mierzona plurimetrem Rippstein’a. – materiały konferencyjne – II
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Majówka Młodej
Fizjoterapii” Katedra Fizjoterapii AM im. Piastów Ślaskich
5. Dąbek A., Wielochowski M., Domaniecki J. : Poziom lęku skutecznym predykatorem
pierwotnego objawu Raynauda. [w:] Jarząb S., Pozowski A., Paprocka-Borowicz M. (red):
Rehabilitacja interdyscyplinarna. AM Wrocław, (2009), 59-67

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
krótki opis doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią ze wskazaniem na jego
związek z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla wnioskowanego
kierunku
wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć zawodowych z ostatnich 10 lat
Dr hab. n. med. prof. nadzwyczajny AWF Janusz Domaniecki, Kierownik Katedry
Rehabilitacji, Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

w przypadku wnioskowania o nadanie uprawnienia do prowadzenia kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo należy podać, czy nauczyciel akademicki posiada prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej, a także określić zakres posiadanej praktyki zawodowej oraz staż
pracy

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel akademicki
będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 225 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia
przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Diagnostyka funkcjonalna w
chorobach wewnętrznych (wykład i ćw.) , Programowanie rehabilitacji w chorobach

wewnętrznych (wykład i ćw.).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli
dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Zbigniew Szyguła
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także
o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Dyplom Akademii Medycznej w Krakowie – lekarz, 1977
Specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji ogólnej 1984
Specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny sportowej 1988
doktor, dziedzina nauki wychowania fizycznego
rok nadania 1983
tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłków fizycznych na zmiany w układzie
erytrocytarnym i na poziom cyklicznego AMP w szpiku kostnym u szczurów”
doktor habilitowany, dziedzina nauki o kulturze fizycznej
rok nadania 2010
tytuł rozprawy habilitacyjnej „Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego, zmian objętości

osocza oraz diety z różną zawartością chlorku sodu n stężenie erytropoetyny w surowicy
krwi u mężczyzn”
profesor dziedzina …………………. rok nadania ………….
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
………………………………… nie dotyczy ……………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
………..........,
kierunek
…………………………………….,

studiów………………

nie

dotyczy

rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr hab. Zbigniewa Szyguły mieści się w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych, w
dyscyplinie medycznej. W swej kilkudziesięcioletniej praktyce medycznej miał on wkład
w postępie medycyny sportowej zarówno w wymiarze praktycznym jak też
teoretycznym. Oprócz prowadzonych prac naukowych wchodził on w skład ekip
lekarskich polskich kadr olimpijskich. Jest członkiem komitetów redakcyjnych
czasopism naukowych z dziedziny medycyny sportowej („Medecine du Sport” 19912000; „Medycyna Sportowa” 1997-2014; „Turkiye Klinikleri Journal of Medicine
Science – od 2009; „Human Movement” – od 2009; „Journal of Human Sport and
Exercise” – od 11.2011; „Polish Journal of Rehanilitation Research” – od 10.2012;
„Medical & Heath Science Review” – od 09.2015}
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. „Exercise And Cellular Mechanisms Of Muscle Injury” (Book Review)
Autorzy: Zbigniew Szyguła, Vladimir I. Morozov, Michael I. Kalinski, Jonathan Peake
Źródło: Medicina Sportiva 2013; 17 (2): 98-99, DOI: 10.5604/17342260.1055275
2. Winter-swimming as cold-hardening factor inducing adaptive changes in the oxidant /
antioxidant status
Autorzy: A. Lubkowska, B. Dołęgowska, Z. Szyguła, I. Bryczkowska, M. StańczykDunaj, D. Sałata, M. Budkowska
Źródło: Scand J Clin Lab Incest 2013; 73 (4): 315-325
3. Tytuł oryginału: “Skuteczność masażu sportowego w regeneracji mięśni po wysiłkach
fizycznych”

Autorzy: Justyna Bednarek, Magdalena Kępińska, Zbigniew Szyguła
Źródło: Medicina Sportiva Practica 2013; 14 (2): 50-53
4. Disturbances In Pro-Oxidant-Antioxidant Balance after Passive Body Overheating and
after Exercise in Elevated Ambitne Temperatures in Athletes and Untrained Men
Autorzy: Wanda Pilch, Zbigniew Szyguła, Anna K. Tyka, Tomasz Palka, Aleksander
Tyka, Tomasz Cison, Paweł Pilch, Aneta Teleglow
Źródło: PLoS ONE 2014; 9(1): e85320. Published: January 20, 2014.
DOI:10.1371/journal.pone.0085320
5. „Hematological parameters, and hematopoietic growth factors: Epo and IL-3 in response
to whole body cryostimulation (WBC) in military academy students”
Autorzy: Z. Szyguła, A. Lubkowska, C. Giemza, A. Skrzek, I. Bryczkowska, B.
Dołęgowska
Źródło: PLoS ONE 2014; 9(4): e93096. doi:10.1371/journal.pone.0093096
6. “No association between tHbmass and polymorphisms in the HBB gene in endurance
athletes”
Autorzy: Malczewska-Lenczowska I., Orysiak J., Majerczyk E., Pokrywka A. Kaczmarski
J., Szyguła Z., Sitkowski D.
Źródło: Biology of Sport 2014; 31(2): 115-119
7. „Influence of increased body mass and body composition on cycling anaerobic power”
Autorzy: Marcin Maciejczyk, Magdalena Wiecek, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła,
Lee E. Brown
Źródło: Journal of Strength and Conditioning Research 2015; 29(1): 58-65
8. “Changes in Oxidative Stress and Acid-Base Balance in Men and Women Following
Meximal-Intensity Physical Exercise
Autorzy: Wiecek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szyguła Z.
Źródło: Physiol. Res. 64: 93-102, 2015
9. Tytuł: „Effect of sex and menstrual cycle in women on starting Speer, anaerobic
endurance and muscle power”
Autorzy: Wiecek M., Szymura J., Maciejczyk M., Cempela J., Szyguła Z.
Źródło: Physiology International 2016; 103(1): 127-132. DOI: 10.1556/036.103.2016.1.13
IF=0,814
10. Tytuł: „Effects of 6-week nordic walking training on body composition and antioxidant
status for women > 55 years of age”
Autorzy: Agata Cebula, Anna Katarzyna Tyka, Wanda Pilch, Zbigniew Szyguła, Tomasz
Pałka, Katarzyna sztafa-Cabała, Barbara Frączek, Aleksander Tyka
Źródło: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Heath 2017;
30(3) doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00860 IF=1.081
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Lekarskie szkolenia podyplomowe:
1. Staż podyplomowy: Szpital Miejski im. ST. Żeromskiego, Kraków – Nowa Huta 1977-1979
2. Szkolenie podyplomowe do specjalizacji z zakresu rehabilitacji ogólnej 1982-1984
Stopień: lekarz rehabilitacji ogólnej 1984
3. Szkolenie podyplomowe do specjalizacji z zakresu medycyny sportowej 1985-1988
Stopień: specjalista II° z medycyny sportowej 1988
Starszy asystent w Oddziale Pomocy Doraźnej, Kraków-Nowa Huta 1981 - 1993
Starszy asystent w Higienie Szkolnej ZOZ nr 2 Kraków Nowa Huta 1978 – 1991
Lekarz sportowy w Młodzieżowy Klub Sportowy „Jordan”, Kraków 1983 – 1990

Far East Rand Hospital, Springs, Rep. of South Africa, First Medical Officer (Dec. 1991 – June
1992)
Starszy asystent i koordynator ds. rehabilitacji w SPZOZ (dawniej ZOZ) „Nowa Huta”,
Kraków – Nowa Huta 1995 – 2000
Starszy asystent w NZOZ „Śródmieście”
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sportowej, województwo małopolskie – od
2000r. – nadal
Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, V Wydział
Nauk Medycznych PAN – kadencja 2011-2014, 2014-2018
Ekspert WADA – od grudzień 2016
Członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych – 2015
Koordynator medyczny w zespole Medycyny dla Sportu i aktywnych Grupy LuxMed – od
01.09.2016
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 30 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Fizjoterapia w
ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej (wykład).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Paweł Zagożdżon
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° z chorób wewnętrznych, 1999
Specjalizacja I° z psychiatrii, 2013
doktor nauk medycznych, dyscyplina naukowa/artystyczna medycyna,

rok nadania 2000
tytuł rozprawy doktorskiej „Analiza przeżycia osób z implantowanym układem
stymulującym serce. Wpływ różnych rodzajów stymulacji.”
doktor habilitowany nauk medycznych, dziedzina nauki/sztuki medycyna,
rok nadania 2011
tytuł rozprawy habilitacyjnej „Ocena ryzyka zgonu oraz jakości życia związanej ze
zdrowiem wśród bezrobotnych osób w mieści Gdańsku i powiecie gdańskim”
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
Lekarz medycyny, kierunek studiów:
rok ukończenia 1995
Dorobek naukowy:
1. Rosiak K., Zagożdżon P. Jakość życia oraz wsparcie społeczne u pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym. Psychiatria Polska, 2017, 51(5): 923–935.
2. Chwojnicki K., Wierucki Ł., Zagożdżon P., Wojtyniak B., Nyka W. M., Zdrojewski
T.: Long-term mortality after stroke is higher than after myocardial infarction.
Neurol. Sci., 2016, vol. 37, nr 6, s. 891-898.

Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
-----------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
2010 – nadal Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Koczorowie, lekarz
2001 – 2003 lekarz specjalista ds. badań klinicznych STICARES/InterAct
1999 – 2000 lekarz w Poradni Ogólnej ZOZ nr 2 Przychodnia „Morena”
1997 – 2007 lekarz w Poradni Kardiologicznej NZOZ „RADIOTEL”
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel

akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
psychiatrii (wykłady i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Krzysztof Dudziński
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2019 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej
dyscyplina naukowa fizjoterapia
rok nadania 2002
tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ stopy płaskokoślawej o różnym stopniu deformacji
na stabilność stawu kolanowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……---------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej ..........---------------------...........
profesor dziedzina nauki/sztuki ………----------------------……, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

………………………………………………………………………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………------------------------………………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Dorobek naukowy dr. Krzysztofa Dudzińskiego mieści się w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W
swej kilkunastoletniej praktyce medycznej i dydaktycznej ukierunkował on swoją
naukową aktywność na zgłębianie zagadnień z biomechaniki i patobiomechaniki.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat
1. Szczepek E., Dąbrowski P., Dudziński K., Sokołowska B., Jurkiewicz J., Czernicki
Z.: Gait disturbances in Computer Dyno Graphy examination in patients with normal
pressure hydrocephalus before and after burgery, Neurologia i Neurochirurgia Polska;
2008, 42, 1, 22-27.
2. Szczepek E., Czerwosz L., Dąbrowski P., Dudziński K., Jurkiewicz J., Czernicki Z.:
Badanie posturograficzne i komputerowa analiza chodu w systemie Computer Dyno
Graphy jako nieinwazyjne metody oceny zaawansowania wodogłowia
normotensyjnego, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2008, 42, 2, 139-152.
3. Dudziński K.: Wspomnienie śp. profesora Andrzeja Seyfrieda, Postępy Rehabilitacji,
2009, 2, 227-230.
4. Czerwosz L., Szczepek E., Błaszczyk J. W., Sokołowska B., Dmitruk K., Dudziński
K., Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Analysis of postural sway in patients with normal
pressure hydrocephalus: effects of shunt implantation, European Journal of Medical
Research,2009, 14, (Suppl. IV), 53-58.
5. Dudziński K., Kowalska I., Skrzyński S.: Effect of both-leg and one-leg support on
lateral shift in patients with lumbar discopathy, The Journal of Othopaedics Trauma
Surgery and Related Research, 2010, 1 (17), 68-77.
6. Grodner M. R., Dudziński K., Zdrajkowski Z., Molik A., Nosarzewska A.: Wybrane
parametry chodu u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego
(OUSR) – badania pilotażowe, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012,
Wolumin 14, Numer 6, 555-568.
7. Dudziński K., Mulsson M., Cabak A.: Wpływ ograniczenia wyprostu w stawie
skokowo-goleniowym na funkcję stawu kolanowego - badanie pilotażowe, Ortopedia
Traumatologia Rehabilitacja, przyjęte do druku.
8. Seyfried A.†, Dudziński K.: Badanie funkcjonalne narządu ruchu; Rehabilitacja
Medyczna, tom II, wyd. 2, red. A. Kwolek, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner, Wrocław 2013, (147-175).
9. Wysoczański B., dr hab. Łukowicz M., Skrzyński S., Dudziński K.: Wstęp do analizy
przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa u ceramików na podstawie przeglądu
literatury, Szkło i ceramika, Numer II 2015.
10. Paprocki G., Laskowski P., Gryglewicz A., Wroński Z., Dudziński K.: Funkcjonalna
terapia manualna jako spójny i kompletny system terapeutyczny, Praktyczna

Fizjoterapia &Rehabilitacja, lipiec/sierpień 2015.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
St. Asystent w Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Bielańskim SPZOZ w
Warszawie 2003 – nadal.
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 240
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kinezyterapia (wykład
i ćw.), Biomechanika z patobiomechaniką (wykład i ćw.), Diagnostyka funkcjonalna w
dysfunkcjach narządu ruchu (wykład i ćw.), Seminarium magisterskie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Bożena Kłysz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2021 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja w neurologii - 2012
Specjalizacja w rehabilitacji medycznej - 2017
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna,

rok nadania 2010
tytuł rozprawy doktorskiej Wybrane elementy układu antyoksydacyjnego krwi w udarach
mózgu
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------…………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………----------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów……………………-----------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Barbary Kłysz mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie
medycznej. W swej kilkuletniej praktyce medycznej skupia się ona na schorzeniach
neurologicznych; miejsce jej pracy stwarza możliwości znacznego rozwoju zawodowego
i naukowego.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Wolanin M., Kłysz B., Członkowska A.: Rola ceruloplazminy w chorobach
neurodegeneracyjnych. Farm. Psych. Neurol. 2014, 3-4, 159-176.
2. Kłysz B., Skowrońska M., Kmieć T.: Mitochondrial Protein Associated
Neurodegeneration - case report. Neurol. Neurochir. Pol. 2014, 48(1), 81-84.
3. Kłysz B., Roessler-Górecka M.: Choroby naczyniowe. Spowolnienie psychoruchowe oraz
zaburzenia widzenia i równowagi o nagłym początku u 64-letniej pacjentki leczonej
immunosupresyjnie. Med. Prakt. Neurol. 2013, 4, 66-67.
4. Kłysz B., Członokowska A.: Antioxidative activity compounds in ischemic stroke
treatment - hopes for the future. Farmakol. Psych. Neurol. 2013, 3-4, 159-167.
5. Roessler-Górecka M., Kłysz B., Seniów J.B.: Long-term cognitive impairment in
posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): a case study. Neuropsych.
Neuropsychol. 2013, 8, 3-4, 131-141.
6. Kłysz B., Członkowska A., Kurkowska-Jastrzębska I.: Protein biomarkers in acute phase
of Guillain-Barre Syndrome. Terapia, 2012, 1(267), 61-65.
7. Szepieniec B., Sztanke K., Pasternak K.: The role of calcium and magnesium ions in
pathophysiology of brain ischemia. Pierwiastki, środowisko i życie człowieka. Lublin

2009, Pol. Tow. Magnezol., s. 307-311.
8. Szepieniec B., Sztanke K., Pasternak K.: Biosynthesis of adrenaline and its regulation
connected with regulation of phenylethanolamine N-methyltransferase by neural,
hormonal and stress dependent way. Pierwiastki, środowisko i życie człowieka. Lublin
2009, Pol. Tow. Magnezol., s. 312-317.
9. Mazur-Stążka E., Krawczykiewicz R., Majewska M., Miązek M., Szepieniec B.: White
coat effect. The influence of the visit in the physician's consulting room on the arterial
blood pressure value. Ann. UMCS Sect. D 2006, 2, s. 778-782.
10. Mazur-Stążka E., Majewska M., Zięba J., Krawczykiewicz R., Miązek M, Szepieniec B.:
Metabolic syndrome among Cardiological Clinic patients. Epidemiological and clinical
aspects. Ann. UMCS Sect. D 2006, 2, s. 772-777.
11. Zięba J., Majewska M., Mazur-Stążka E., Krawczykiewicz R., Szepieniec B., Miązek M.:
Frequency of hypertension and effectiveness of antihypertensive drug treatment among
patients of Cardiological Clinic. Pol. J. Environ. Stud. 2006, 3, s. 945-946.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
ZOZ MSWiA w Lublinie, 2005 – 2016, lekarz stażysta
SPZOZ w Lubartowie, 2006 – 2007, lekarz, młodszy asystent
ZOZ MSWiA w Lublinie, 2007 – 2010, lekarz rezydent
Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa, 2010 - do chwili obecnej,
starszy asystent
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 90
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Seminarium
magisterskie, Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii (wykład i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Izabela Korabiewska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.02.2020 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa fizjoterapia,
rok nadania 2007
tytuł rozprawy doktorskiej „Rehabilitacja ambulatoryjna biorców przeszczepów
alogenicznej nerki”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……-----------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .......---------------------------............
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
………………………………………---------------------------……………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
………..........,
kierunek
…………………………….,

studiów…………………-----------------------

rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Dorobek naukowy dr Izabeli Korabiewskiej mieści się w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych, w
dyscyplinie medycznej. W swej kilkunastoletniej praktyce medycznej skupia się ona na
roli fizjoterapeuty w profilaktyce i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządów
wewnętrznych, aparatu ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych metod rehabilitacji
w tym masażu.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika Białoszewski Dariusz, Pyrka Barbara.
Rola fizjoterapeuty w edukacji seksualnej pacjentów kardiologicznych. [Red.]
Ślachocińska E., Marek H. [W:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury
globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, tom 3. Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2014. ISBN 978-83-61304-84-5, str. 167-183.
2. Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszynska-Litwiniec Anna, Rongies

Witold, Białoszewski Dariusz. Poziom wiedzy studentów na temat ergonomii pracy.
[Red.] Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. [W:] Edukacja jutra. Od uniwersytetu
do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych. Wyższa Szkola Humanitas, Sosnowiec
2014. ISBN 978-83-61991-60-1, str. 227-236.
3. Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Węgrzynek Małgorzata, Białoszewski
Dariusz. Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce
nietrzymania moczu.[Red.] Denek K. Kamińska A. Oleśniewicz P. [W:] Edukacja
jutra. Aspekty edukacji szkolnej. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014. ISBN
978-83-61991-60-1, str. 279-288.
4. Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Wielgosz Łukasz, Rongies Witold,
Białoszewski Dariusz. Poziom zachowań zdrowotnych w grupie osób
niepełnosprawnych. [Red:] Wolska D. [W:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku
dorosłości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.
ISBN 978-83-7271-883-9, str. 126-133.
5. Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Aptacy Aneta, Rongies Witold,
Białoszewski Dariusz. Determinanty rozwoju uzdolnień artystycznych u osób
z niepełnosprawnością w środowisku włączającym. [Red.] Wolska D. [W:]
Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości. Wydawnictwo naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014. ISBN 978-83-7271-883-9, str. 165-176.
6. Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna,
Białoszewski Dariusz, Gajcy Anna. Poziom wiedzy rodziców na temat możliwości
zastosowania masażu Shantala. [Red.] Suświłło M. Fechner N.A. [W:] Edukacja XXI
wieku 34. Podmioty środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy
XXI wieku. ISBN 978-83-65096-00-6, str. 525-539.
7. Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna,
Białoszewski Dariusz. Zachowania zdrowotne studentów warszawskich uczelni.
[Red.] Denek K, Kamińska A, Oleśniewicz P. [W:] Edukacja Jutra. Aktywność
Fizyczna-Zdrowie-Problematyka czasu wolnego. Wyższa Szkoła Humanitas,
Sosnowiec 2015. ISBN 978-83-64788-23-9, str. 141-151.
8. Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Kopania Marta, Białoszewski Dariusz.
Ocena wiedzy wybranych grup zawodowych na temat profilaktyki przewlekłych
bólów krzyża. [Red.] Denek K, Kamińska A, Oleśniewicz P. [W:] Edukacja Jutra.
Aktywność Fizyczna-Zdrowie-Problematyka czasu wolnego. Wyższa Szkoła
Humanitas, Sosnowiec 2015. ISBN 978-83-64788-23-9, str. 167-177.
9. Korabiewska Izabela, Lewandowska Monika, Rajchert Joanna, Białoszewski
Dariusz. Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działanie profilaktyczne w
zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób prowadzących sedenteryjny
tryb życia. . [Red:] Duraj Nowakowska K, Ćwikliński A. [W:] Edukacja Jutra.
Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości.
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016. ISBN 978-83-64788-53-6, str. 197-208.
10. Lewandowska Monika, Korabiewska Izabela, Obszyńska-Litwiniec Anna, Mętrak
Emanuela, Białoszewski Dariusz. Poziom zachowań zdrowotnych w wybranej grupie
dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. [Red:] Duraj-Nowakowska K.
Ćwikliński A. [W:] Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność
człowieka od dzieciństwa do dorosłości. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.
ISBN 978-83-64788-53-6, str. 209-220.
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Dom Pomocy Społecznej w Końskich 1992-1997 fizjoterapeuta

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie 19992004, fizjoterapeuta
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 0d 2001 – nadal, Adiunkt Zakładu
Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 110 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Metodyka masażu
sportowego (wykład i ćw), Seminarium magisterskie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Marzena Dorota Mędrek
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2020 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 60 godz., uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki farmaceutyczne, dyscyplina naukowa farmacja
rok nadania 2015
tytuł rozprawy doktorskiej Fuleryny jako potencjalne transportery cząsteczek biologicznie
aktywnych
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……--------------------------…..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................

tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……-------------------……, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………………---------------------------……………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………-------------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Marzeny Doroty Mędrek mieści się w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk farmaceutycznych. W
swej kilkuletniej pracy badawczej podjęła temat, który wzbudził zainteresowanie
specjalistów zajmujących się nanotechnologią.
Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Mędrek M., Pluciński F., Mazurek A.P.: Endohedral complexes of fullerene C60 with
small convalent molecules (H2O, NH3, H2, 2H2, 3H2, 4H2, O2, O3) in the context of
potential drug transporter system, Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research 2013,
70, 659- 665;
2. Mędrek M., Pluciński F., Mazurek A P.: Energetic barrier for penetration of N, N+ and
N++ through the centre of hexagonal rings of a C60 cage. A stability study of the
endohedral complexes (N@C60, N+@C60 and N++@C60), Micro & Nano Letters,
IET, 2014, 9, 425-428;
3. Publikacja: Mędrek M., Pluciński F., Mazurek A P.: Micro & Nano Letters, IET, 2014,
9, 425-428; została zauważona w środowisku naukowym Recent Studies by M. Medrek
and Co-Authors Add New Data to Nanotechnology Findings [Energetic Barrier for
Penetration of N, N+ and N++ through the Centre of Hexagonal Rings of a C60 Cage.
A Stability Study of the Endohedral Complexes (N@C60, ...]." Nanotechnology Weekly.
NewsRX. 2014. HighBeam Research.31 Aug. 2014 <http://www.highbeam.com.
4. Grudzień M., Suskiewicz M., Ajmanovič E., Mędrek M., Pluciński F., Mazurek A.P.:
Fullerenes as the carriers of compounds with amide bond Acta Poloniae Pharmaceutica
Drug Research 2014, 71, 1073-1078; Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research
2014, 71, 1073-1078; sprostowanie w 2015, 72, 625
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Ekspert ds. produktów leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2016
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych 2014-2015
Staż naukowy w firmie farmaceutycznej Krka d.d., Novo Mesto, Słowenia, 2013
Staż naukowy w Zakładzie Farmakologii, Instytutu Farmaceutycznego, 2013
Staż na stanowisku farmaceuty na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, 2012
Staż w Narodowym Instytucie Leków, 2012
Staż w Zakładzie Chemii Fizycznej, Instytutu Chemii i Ochrony Środowiska w
Częstochowie na stanowisku samodzielnego chemika, 2009 - 2010

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Farmakologia w
fizjoterapii (wykład), Seminarium magisterskie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Justyna Radlińska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2018 r. na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
rok nadania 2013
tytuł rozprawy doktorskiej „Badania nad efektywnością leczenia wyciągiem osiowym stawu
biodrowego we wczesnej postaci choroby zwyrodnieniowej”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie
art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy,
stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………

Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
…..................., kierunek studiów
…...........................................................................................................,
rok ukończenia …....................................
Dorobek naukowy
1. Izabela Górska-Jankowska, Justyna Radlińska, Postępowanie usprawniające w leczeniu
dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, Kwartalnik Ortopedyczny, 2009.
2. Justyna Radlińska, Izabela Górska-Jankowska, Jacek Wojtczak, Postępowanie
kinezyterapeutyczne w leczeniu zachowawczym wczesnych postaci choroby
zwyrodnieniowej stawu biodrowego, Kwartalnik Ortopedyczny, 2010.

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
1999 – 2005 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie (fizjoterapeuta)
2005 – nadal Szpital Zachodni w Grodzisku (st. asystent)

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel akademicki
będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 315 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia
przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Terapia manualna z anatomią
palpacyjną (wykład i ćwiczenia), Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu
ruchu (wykład), Seminarium magisterskie, Anatomia (wykład i ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Przemysław Richter
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a 01.10.2021 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Lekarz specjalista neurolog, rok 2009
doktor, dziedzina nauki medyczne,
rok nadania 2002
tytuł rozprawy doktorskiej „Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji
zadań ochrony zdrowia”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,

dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………-----------------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
-------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Oddział Neurologii w Szpitalu Wolskim w Warszawie
Przykliniczna Poradnia Neurologiczna przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
Konsultant Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Specjalistyczne Centrum Leczenia Schorzeń Kręgosłupa i Stawów Obwodowych
Fimedica w Warszawie, nadal
Ordynator Oddziału Neurologii, Szpital Kolejowy w Pruszkowie, nadal
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kliniczne podstawy w
neurologii i neurochirurgii (wykłady i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Sebastian Szajkowski
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2019 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki medyczne, dyscyplina naukowa medycyna,
rok nadania 2011.
tytuł rozprawy doktorskiej Wpływ zastosowania zmiennego przestrzennego pola
magnetycznego na ból neuropatyczny po przecięciu nerwu kulszowego u szczura
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ……----------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……----------------------------……, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
…………………………………………---------------------------………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
……….........., kierunek studiów………………-----------------------------…………………….,
rok ukończenia…………………………………
Dorobek naukowy
Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów
wiedzy/sztuki dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej
naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści.
Dorobek naukowy dr Sebastiana Szajkowskiego mieści się w obszarze nauk
medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych,
w dyscyplinie medycznej. W swej kilkunastoletniej praktyce medycznej skupia się ona

na skuteczności działań fizjoterapeutycznych
fizjoterapeutycznej oddziałującej na system nerwowy.

w

zastosowaniu

aparatury

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10
lat
1. Wpływ zastosowania wczesnej rehabilitacji po usunięciu jądra miażdżystego.
The influence of first- time lumbar disc surgery and immediately post- surgery
rehabilitation on clinical assessment.
Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek, Sebastian Szajkowski, Wojciech Ślusarczyk,
Wojciech Kukier, Joanna Kukier, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr
Bażowski.
Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport. 2007; Vol.4 c No.3,p.55-62
2. Powrót funkcji nerwu twarzowego u chorych po operacjach guza kąta mostowo –
móżdżkowego w aspekcie fizjoterapii.
Physiotherapeutic aspect of facial nerve function recovery after cerebellopontine angle
tumor surgery.
Sebastian Szajkowski, Stanisław J. Kwiek, Krzysztof Suszyński, Wojciech Ślusarczyk,
Wojciech Kukier, Hanna Doleżych, Monika Buczma, Jerzy Widuchowski, Wojciech
Widuchowski, Piotr Bażowski.
Fizjoterapia Pol.2007; Vol.7 No.4, s.419-424
3. Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu pozapiramidowego po leczeniu
stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji.
The quality of life at patients with the extrapyramidal system diseases after stereotactic
surgery and rehabilitation.
Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Jan Wiaderkiewicz,
Stanisław Kwiek
Ann.Acad.Med.Siles.2009; Vol.63,No.6,s.32-39
4. Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane parametry spirometryczne u pacjentów z
POChP.
Jarosław Pasek, Jan Budziosz, Sebastian Szajkowski, Aleksander R Sieroń.
Fizykoterapia w praktyce./Praca zbiorowa pod red.: J. Taradaja, A. Sieronia, M.
Jarzębskiego.
Katowice: Wydaw. Elamed, 2010;s.231-236
5. Zmienne i stałe pole magnetyczne w leczeniu zmian zwyrodnieniowych.
Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Zięba, Michał Pyrskała, Jan Budziosz,
Tomasz Pasek, Aleksander R Sieroń.
J.Ecol.Health 2011;Vol.15,nr2,s.79-82
6. Endoscopic technique in the treatment of patients with colloid cysts of the third ventricle.
Report based on over a decade of experience.
Stanisław Kwiek, Damian Kocur, Hanna Doleżych, Krzysztof Suszyński, Sebastian
Szajkowski, Ryszard Sordyl, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Piotr Bażowski
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012;46,3:216-223
7. Influence of whole-body cryotherapy on hemodynamic parameters In patients with motor
organs disease
Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Tomasz Pasek, Jan
Ślężyński, Aleksander Sieroń.
Fizjoterapia Pol 2012;12(2):113-118
8. Application of magnetic field and visible light In the treatment of low back pain and
sciatic neuralgia.
Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów

bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej.
Jarosław Pasek, Patrycja Kwiatek, Tomasz Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Szewc,
Aleksander Sieroń.
Aktualn Neurol 2012,12(1),p.65-68
9. Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (IDET)- wyniki w zakresie redukcji bólu i
niepełnosprawności.
Stanisław J. Kwiek, Damian Kocur, Ryszard Sordyl, Wojciech Kukier, Wojciech
Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski,
Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski.
Chir.Kolana Artroskopia Traumatol.Sport.2013;Vol.8,nr1,s.55-64
10. The influence of spatial pulsed magnetic field application on neuropathic pain after tibial
nerve transaction in rat.
Szajkowski S, Marcol W, Właszczuk A, Cieślar G, Piertucha-Dutczak M, Sieroń A,
Lewin-Kowalik J.
Elecromagn Biol Med.2014 Jan;33(1):35-46.
11. Variable spatian magnetic field influences peripheral nerves regeneration In rats.
Suszyński ,Marcol W, Szajkowski S, Pietrucha-Dutczak M, Cieślar G, Sieroń a, LewinKowalik J.
Electromagn Biol Med.2014 Sep;33(3):198-205.
12. THE INFLUENCE OF SYSTEMIC CRYOTHERAPY ON HEART RATE AND
ARTERIAL BLOOD PRESSURE
Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Jan Ślężyński,
Aleksander Sieroń
Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 3, 2015s:170-6
13. Changes of chosen physiological parameters in young healthy persons after sauna bathing
procedures.
Pasej J, Cieślar G, Szajkowski S, Jagodziński L, Sieroń A.
Pol Med J,2016;XL(239);295-297
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Śląskie Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa w Katowicach,
2007-2012, fizjoterapeuta
Centrum Medyczne Puławska w Piasecznie, 2012 – nadal, fizjoterapeuta
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 240
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Program. rehabil. w
dysfunkcjach układu ruchu (wykład i ćwiczenia), Fizjoterapia w ortopedii,
traumatologii i medycynie sportowej (wykłady i ćwiczenia), Seminarium magisterskie.
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub

położnictwo – jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Mieczysław Roman Brągoszewski
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy

Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° z chirurgii ogólnej, 1982
Specjalizacja II° z chirurgii ogólnej, 1987
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
Lekarz medycyny, kierunek studiów: medycyna
rok ukończenia 1979

Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 1980 – nadal chirurg Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Pruszkowie, Oddział Chirurgii Ogólnej, lekarz
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
chirurgii (wykład i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Marek Karpowicz
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 90 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° z chorób wewnętrznych – 1979
Doktor nauk medycznych, dyscyplina naukowa/artystyczna medycyna,
rok nadania 1983

tytuł rozprawy doktorskiej „Zaburzenia odporności komórkowej w chłoniakach złośliwych”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
Lekarz medycyny, kierunek studiów:
rok ukończenia 1974
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 1998 – 2015 praca w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Suwałkach, Oddział
Chorób Wewnętrznych
Od 1986 – Poradnia Kardiologiczna przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Suwałkach
Od 1987 – ordynator Oddział Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Suwałkach
1985 – 1987 – Wojewódzki Szpital Zespolony w Suwałkach, Oddział Wewnętrzny
1974 – 1985– praca w Instytucie Badań Jądrowych
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 90 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
kardiologii i kardiochirurgii (wykłady i ćwiczenia), Kliniczne podstawy w Intensywnej
Terapii (ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki

położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Zdzisław Paweł Kiełbik
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° z położnictwa i ginekologii, 1981
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
Lekarz medycyny kierunek studiów: medycyna
rok ukończenia 1971
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
Brak
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

Od 2016 – nadal, ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Centrum Zdrowia
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
1971 – 2016 Centrum Medyczne im. L. Rydygiera, Oddział ginekologiczny
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
ginekologii i położnictwie (wykład i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Edyta Korzeniewska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2019 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 180 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................

profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2012
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
2013 – nadal – Concordia Salus –Zakład Rehabilitacji Stacjonarnej
2011 – Centrum Onkologii – Instytut im. Marie Słodowskiej Curie, fizjoterapeuta
Od 2011 – nadal – Instytut Psychiatrii i Neurologii - Oddział Rehabilitacji
2007 – 2011 - Centrum Rehabilitacji STOCER SPZOZ, fizjoterapeuta
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 180 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Fizjoterapia w
onkologii i medycynie paliatywnej (wykłady i ćwiczenia), Fizjoterapia w psychiatrii
(wykłady i ćwiczenia), Diagnostyka w masażu (wykłądy i ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Marek Tadeusz Krogulec
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 60 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° w chorobach wewnętrznych
Specjalizacja II° w reumatologii
doktor nauk medycznych dyscyplina naukowa/artystyczna medycyna,
rok nadania 1990
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
lekarz, kierunek studiów: medycyna
rok ukończenia
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
Brak
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 2001 – 2017, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów, lekarz na Oddziale
Reumatologii, od 2013r. ordynator
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel

akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 60 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
reumatologii (wykład i ćwiczenia)
g. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
h. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
i. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
j. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
k. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
l. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Elżbieta Rybicka – Liszewska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
Lekarz medycyny, kierunek studiów: medycyna
rok ukończenia 1988

Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
----------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2014 – nadal Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Oddział Wewnętrzny,
prowadzenie pacjentów z chorobami płuc
1988 – nadal Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Oddział Wewnętrzny
oraz Przyszpitalna Poradnia Pulmonologiczna
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku):
Kliniczne podstawy w pulmonologii (wykłady i ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Przemysław Pec
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.02. 2022 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 135 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów: fizjoterapia
rok ukończenia 2006
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
od 14.03.2001 – nadal, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów, kierownik
Fizjoterapii, praca rotacyjna w charakterze fizjoterapeuty na oddziałach neurologicznym,
reumatologicznym i chirurgicznym
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 135 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Fizjoterapia w
chirurgii (wykład i ćwiczenia), Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (wykład i
ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)

f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Ewa Stefanik – Markowska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.10.2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne
wymiar czasu pracy 60 godz. godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów pielęgniarstwa,
rok ukończenia 2017
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2017 – nadal – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, pielęgniarka oddziałowa Oddziału
Psychogeriatrii
2013 – 2017 – Instytut Psychiatrii i Neurologii, pielęgniarka na Oddziale Uzależnień
2010 – 2013 – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Oddział Neurologia – Oddział Udarowy
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 60 godzin
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do

prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Kliniczne podstawy w
geriatrii (wykłady i ćwiczenia), Kliniczne podstawy w onkologii i medycynie paliatywnej
(wykłady i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Anna Wróblewska – Młynarska
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Specjalizacja I° z pediatrii
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)

Lekarz medycyny, kierunek studiów: medycyna
rok ukończenia 1985
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
----------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
2007 – nadal, praca w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Powiatowego w Pruszkowie
1994 – 2005 praca w Oddziale Noworodkowym NZOZ Lecznica Lekarzy Specjalistów
SIGMA
1985 - 1992 – praca na Oddziale Noworodkowym Szpitala Ginekologiczno – Położniczego w
Warszawie
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Kliniczne podstawy w
pediatrii i neurologii dziecięcej (wykład i ćwiczenia) .
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Natalia Maleńczyk
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz
o terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10. 2021 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,

wymiar czasu pracy 30 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym lub artystycznym
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów: Zdrowie publiczne (ratownik medyczny)
rok ukończenia 2015
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
-----------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2016 – nadal grupa LUX-MED., ratownik medyczny
Od 2014 - nadal – praca w pogotowiu ratunkowym, Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ Warszawa
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku): 30 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku): Pierwsza pomoc
przedmedyczna (ćwiczenia).
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo –
jeśli dotyczy)

e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia

Imię i nazwisko
Arkadiusz Martyniuk
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10 2019 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 225 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2014
Dyplom Studiów Podyplomowych z Medycyny Osteopatycznej 20016
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
--------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

Od 4.2015 – Rehealthy Klinika Zdrowia w Warszawie: kierownik, osteopata, diagnosta;
odpowiedzialny za rozwój, wizję, zarządzanie, know how systemu technicznego,
wdrażanie i kształcenie zespołu, branding, marketing, sprzedaż oraz badanie,
diagnostykę, programowanie leczenia, leczenie.
8.2015-10.2016 – Przystań Odnowa w Komorowie: obsługa medyczna klientów wellness.
10.2009-03.2015 – CRM Rehapunkt w Piastowie: fizjoterapeuta i manager;
programowanie leczenia, leczenie zachowawcze pacjentów, zarządzanie i tworzenie
procedur, rachunkowość, tworzenie zespołu.
5.2009-10.2009 – NZOZ Medica-Med W Pruszkowie: fizjoterapeuta, masażysta; leczenie
zachowawcze pacjentów.
11.2008-5.2009 – Raiffaisen Financial Services Polska w Warszawie: bankowy doradca
klienta do spraw segmentu małych przedsiębiorstw.
6.2006-10.2008 – McDonalds Polska w Pruszkowie: pracownik, instruktor, asystent
rachunkowy, swing manager.

Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 225
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Masaż leczniczy
(wykład i ćw.) , Masaż klasyczny (wykład i ćw.), Masaże relaksacyjne (wykład i ćw.),
Manualny drenaż limfatyczny (wykład i ćw.)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
f. Inne zajęcia
Imię i nazwisko
Paweł Ostaszewski
Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w uczelni
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2016 r. na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne,
wymiar czasu pracy 210 godz., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
Informacja o dorobku naukowym, artystycznym wraz z wykazem publikacji, a także o
doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki …-------------.., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,

rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …----------------------------..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………-------------------------………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie
dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
……………………………………--------------------------------…………………………………
Posiadany tytuł zawodowy (dotyczy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
lub tytułu naukowego)
magister, kierunek studiów fizjoterapia,
rok ukończenia 2010
Informacja o najważniejszych osiągnięciach naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
związanych z kierunkiem studiów:
------------------------Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
Od 2009 – nadal - Prywatny Gabinet Fizjoterapeutyczny
2009 – 2012 – Szpital Wojewódzki w Łomży, rotacyjna praca na oddziałach w charakterze
fizjoterapeuty
Planowany przydział zajęć dydaktycznych
Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel
akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku) 210 godz.
Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do
prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) Anatomia (wykłady i
ćwiczenia), Fizjoterapia ogólna (wykłady i ćwiczenia), Kinezyterapia (wykład), Masaż
leczniczy (wykład) , Metodyka masażu izometrycznego (wykład i ćwiczenia), Masaż
klasyczny (wykład), (wykład i ćwiczenia)
a. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (jeśli dotyczy)
b. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną (jeśli dotyczy)
c. Zajęcia z zakresu odpowiednio podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)
d. Zajęcia z zakresu opieki specjalistycznej (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
– jeśli dotyczy)
e. Zajęcia praktyczne (dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – jeśli dotyczy)

f. Inne zajęcia

