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UZASADNIENIE

decyzji Komisji opiniującej wniosek dr n. med. Jarosława Bogaczewicza

z|ożony do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Komisja habilitacyjna w składzie:

1. Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalęwski _ Warszawski Uniwersytet Medyczny -
ptzewodniczący)

2' Dr hab. n. med. Agnieszka Zębrowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi- sekretafz,

3. Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu -
recenzent,

4. Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu -
recenzent,

5. Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi - recenzent,

6. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec - Pomorski Uniwersytet Medyczny w

Szczecinie - członek komisji,

7. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak - Uniwersytet Medycmy w Łodzi - członek

komisji,

na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595) o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy z dnia 18

marca 2011 roku (Dz. U. z 20ll r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544.) o

zmianię ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i Ęltule

naukow5rm oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych irrrrych

ustaw, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia I września 20II

roku (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o

nadanie stopnia doktora habilitowanego, Komisja habilitaclna powołana w dniu 12

puździemika Ż0I5 rokw przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pozytywnie

zaopiniowała wniosek Pana dr n. med. Jarosława Bogaczewicza o nadanie stopnia doktora

habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
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Komisja zapoznaŁa się Z recenzjami nadesłanymi pTzez prof' dr hab. n. med. Jacka

Szepietowskiego, prof. dr hab. n. med. Zygmunta Adamskięgo oraz prof. dr hab. n. med.

Radzisława Kordka, oceniającymi zarówno osiągńęcie naukowe _ cykl prac objętych

wspólnym Ęrtułem ,,Znaczenie witaminy D i potrzeba jej suplementacji u chorych stosujących

fotoprotekcj9'', jak i działalność naukową i dydaktyczno-organizacyjną dr n. med. Jarosława

Bogaczewicza. wszystkie recenzje były jednoznacznie pozytywnę i zakonczone wnioskiem,

Że zarówno osiągnięcie naukowe, jak i dorobek naukowy i dydaktyczno-organizacyjny

Habilitanta spełniają wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stopień naukowy

doktora habilitowanego.

Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2016 roku,

recenzenci i członkowie komisji szczegółowo przedyskutowali dorobek naukowy, osiągnięcia

dydaktyczne i organizacyjne dr n. med. Jarosława Bogaczewicza. Przedłozone w przebiegu

postępowania habilitacyjnego recenzje oraz argnmentacja członków Komisji, przedstawione

w dyskusji podczas posiedzenia, pozwoliły jednomyślnie pozyĄywnie zaopiniować wniosek

Kandydata o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Dorobek naukowy dr n. med. Jarosława Bogaczewicza obejmuje publikacje, których

Łączny impact factor wynosi 27,284, w tym 8,198 przypada na prace oryginalne, w których

Habilitant jest pierwszym autorem, a sumaryczna punktacja MNiSW wynosi 583, w tym 150

punktów przypada na prace oryginalne i kazuistyczne, w których jest pierwszym autorem.

Dorobek tęn zawiqa 38 pełnotekstowych prac oryginalnych, w tym 15 prac z impact factor

w)moszącym 22,148, ponadto 4 opisy przypadków, w tym 3 z impact factor wynoszącym

5,136 oruz 28 prac poglądowych z punktacją 137 punktów MNiSW. Ponadto Habilitant jest

współautorem 6 pełnotekstowych publikacji w suplementach posiadających impact

factor-2,I12, jednego doniesienia oryginalnego w postaci listu do redakcji z impact

factor:2,48l, oraz 26 doniesięń zjazdowych. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of

Science wynosi 82, a indeks Hirscha 5.Liczba cytowań według bazy Scopus wynosi 220, a

indeks Hirscha 7 ' ZauwaŻyć należy, że dr n. med. Jarosław Bogaczewicz Znacząco wzbogacił

swój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych.

osiągnięciem naukowym będącym podstawą do wnioskowania o uzyskanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego jest cykl publikacji objętych wspólnym tytułem

,,Znaczenie witaminy D i potrzeba jej suplementacji u chorych stosujących fotoprotekcję'',

którego łączny impact factor wynosi 5,717 apunktacja według MNiSW 90 punktów.
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W swojej ręcęnzji prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski podkreśla, że ,,dorobek

naukowy dr n. med. Jarosława Bogaczewtcza jest dojrzały, logicznie vłożony,

zapoczątkowany owocnie jeszcze w okresie sfudiów medycznych (...) Podjęty przez dr n.

med. Jarosława Bogaczewicza kierunek badań nad niedoborem witaminy D u pacjentów

stosujących fotoprotekcję stanowi wysoce aktualny problem klinicmy. (...) Habilitant

wykazał się bardzo dobrą znajomością podjętego tęmatu. Poczynione przez Niego oryginalne

obserwacje mają istotne znaczęnie poznawcze orazkliniczno-praktyczne. Wyniki uzyskanych

nowatorskich badań stanowią postęp w badaniach nad rolą witaminy D w dermatozach i

wskazują na konieczność jej suplementacji. (.. .) Zarówno oryginalny i wartościowy dorobek

naukowy oraz stanowiąca twórczy wlrJad w rozwój dermatologii rozprawa habilitacyjna

przemawiają jednoznacznie, iż dr n. med. Jarosław Bogaczewicz jest dojrzałempracownikiem

nauki' posiadającym umiejętność stawiania celów badawczych i konselaventnego ich

rozwiązywania. (...) mam więc zaszczyt przedłoŻyć,(...) moją pozyty,łvną ocenę wraz z

wnioskiem o dopuszczenie dr n. med. Jarosława Bogaczewicza do dalszych etapów przewodu

habilitacyjnego".

W swojej recenzji prof. dr hab. n' med. Zygmunt Adamski stwierdza, że ,,tematyka

przedstawionego cyklu prac dotyczy ważnego z punktu widzenia praktykującego dermatologa

zagadnienia fotoprotekcji i możliwych jej następstw w postaci niedoboru witaminy D. Jest to

zagadnienie o tyle istotne, ze fotoprotekcja, czyli ochronaptzeciwsłoneczna, jest niezbędnym

elementem za|eceń dermatologicznych u wszystkich pacjentów z nadwrazliwością na

promieniowanie ultrafioletowe, m.in. u chorych natoczeil rumieniowaty układowy. ochrona

przeciwsłoneczna jest w takich przrypadkach konieczna, jednak istnieje ryzyko, że może

przyczynić, się do niedoboru witaminy D lub istniejący niedobór pogłębiać' (...) Przejawem

dojrzałego podejścia naukowego do problemu niedoboru witaminy D' jest zweryfikowanie

dodatkowych hipotez badawczych o możliwym związku występowania autoprzeciwciał

przeciwko kalcyhiolowi i określonych wariantów polimorfizmu genu jądrowego receptora

witaminy D ze stanem niedoboru. Dzięki temu wnioski wysuwane na podstawie cyklu prac

Habilitanta znajdują zastosowanie równięż u pacjentów z innymi, niż toczęil rumieniowaty

układowy, wskazaniami do stosowania ochrony przeciwsłonecznej. (...) osiągnięcia dr n.

med. Jarosława Bogaczewicza (...) uzasadniają wniosek o dopuszczenie do dalszych etapów

przewodu habilitacyjnego".

W swojej rccenzji prof. dr

naukowy Z wyłączenlem prac

hab. n. męd. Radzisław Kordek stwierdza, Żę dorobek

zgłoszonych jako oddzielne osiągnięcie jest bardzo
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wartościowy i obejmuje kilka róŻnych nurtów badawczych. obok zagadnięil stricte

dermatologicznych, Kandydat uczestniczył m.in. w badaniach psychologicznych u chorych

dermatologicznie co pozwoliło na liczne publikacje z obszaru psychodermatologii' W

połączeniu z pracarri zgłoszonpi w dysertacji' ten dorobek naleŻy lznać za znaczny i

jednoznacznie spełniający kryteria habilitacyjne. ('.') Badania są nowatorskie i interesujące,

wnosząc nowe obsęrwacje. (' ' ') recenzjajest zatem j ednoznacznie pozytywna''.

W podsumowaniu wszyscy recenzenci wnioskują do Rady Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego w ł-odzi o dopuszczenie Kandydata do dalszych etapów przewodu

habilitacyjnego.

Na podstawie przedstawionych recenzji, autoreferatu oraz osiągnięć naukowych

Komisja Habilitacyjna, zebrana w dniu 18 stycznia 2016 roku, w wyniku dyskusji i

głosowania jednomyślnie stwierdziła, że osiągnięcia dr n. med. Jarosława Bogaczewicza

spełniają kryteria określone na podstawie ustawy z dnia 14 marca2003 r. (Dz.U. 2003Nr 65

poz. 595) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tyule w zakresie sztuki,

ustawy z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. z20ll r. Nr 84, poz. 455, Nr 1 12, poz. 654,22012

r. poz. 1544.) o Zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym' ustawy o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tSrtule w zakresie sztuki oraz o zmianie

niektórych innych ustaw, jak również spełniają kryteria zawarte w rczporządzęnia Ministra

Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia l września 2011 roku (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) w

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego.

Wobec povłyŻszego członkowie Komisji złłracają się do Wysokiej Rady Wydziału

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o nadanie dr n. med. Jarosławowi

Bogaczewiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Podpisy:

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. męd. Cezary Kowalewski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

loUJŁ,Ją
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Sekrętarz

Dr hab. n. med. Agnieszka Zebrowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ręcęnzęwt

Prof. d n. med. Jacek Szepietowski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
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Recenzent

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski Uniwęrsytet Medyczny w Poznaniu
IK
rmatolo
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Recenzent

Prof. dr hab. n.med. Radzisław Kordek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi



isjilo Spraw Stopni i
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Członek Komisji

Prof dr hab' n' med' Jerzy samochowiec - Pomor ki uniwersytet Medyc zny wszczecinie
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Członek Komisji

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak - Uniwersytet Medyczny wŁodzi
KIEROWNIK..-..


