
Protok6l z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
powotranej w sprawie

nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
dr n. med. Renacie Walczak-Jgdrzejowskiej

z dnia 11 stycznia20l6 roku

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

i tytule naukowp orM stopniach i tytule w zakresie sztuki (tS. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852

ze zm.), w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. ll:30, w Dziekanacie Oddziahu Stomatologii

Wydziatu Lekarskiego Uniwersytet Medycznego w N-odzi (u1. Pomorska 251) zebrala siq

Komisja Habilitacyjna, zwana dalej Komisjq powolanaprzez Centraln4 KomisjQ ds. Stopni i

Tytul6w w dniu L4wrzelnia 2015 r., z p62nrejszqzmianA jej Przewodniczqcego dokonan4

postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 r., celem zaopiniowania wniosku w sprawie

nadania, bqdL odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Renacie Walczak-

Jqdrzejowskiej.

W posiedzeniu uczestniczyNo sze5ciu spoSr6d siedmiu czlonk6w komisji: Prof. Marek

MgdraS (przewo dniczqcy), Prof. Barbara Bilifiska (recenzent), Prof. Barbara

Wiszniewska (rec eruent), Prof. Julian Swiercryrfiski (receruent), Prof. Andrzej Lewiriski

(czlonek) oraz Prof. Gabriela Melerfi-Mucha (sekretarz).

Prof. Ewa Florek nie mogNa uczestnrczyt w w/w posiedzeniu z powodu innych waznych

obowi4zk6w zawodowych, o czp poinformowaNa wczeSniej Przewodniczqcego Komisji.

Pani Profesor przesNaNa skan swojej opinii o dziele i pozostalych osi4gniqciach Habilitantki do

Sekretarza Komisji droga e-mailow4 orv pocztq tradycyjn4 do Dziekana Wydziatu

Lekarskiego UM w N.odzi,

Na wstEpie posiedzenia Przewodnrczqcy Komisji Prof. Marek Mgdra5 przywitaN

uczestnik6w spotkania orM poprosil o potwierdzertre,2e wszyscy obecni czlonkowie Komisji

zapoznali siE z kompletem dokument6w dotyczqcych postqpowania habilitacyjnego dr n.

med. Renaty W alczak-Jqdrzej owskiej :

l) odpisem dyplomu stwierdzaj4cego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferatem przedstawiaj4cym opis osi4gniqcia naukowego w formie cyklu

publikacji pt. ,,Wplyw steroiddw plciowych i lrsenoestrogen6w za zapoczqtkowanie

doj r z ew ani a knnal i kow pl e mni ko tw 6r c zy c h s z c z ur a" ;

3) wykazerr opublikowanych prac naukowych oraz informacjq o osi4gniqciach

dydakty czny ch, wsp6lpracy naukowej i p opularyzacj i nauki ;

4) kopiami prac stanowi4cymi osi4gniqcie naukowe;



5) oSwiadczenrani wsp6lautor6w publikacji z okre6leniem ich indywidualnego wkladu

pracy:'

6) recer:.zjarrri, kt6re przygotowali: Prof. Barbara Biliriska, Prof. Barbara Wiszniewska

oraz Prof. Julian Swierczyriski, przek azanymi wszystkim czlonkom droga e-mailowQ.

przez Sekretarza Komisji w formie skan6w oryginalnych dokument6w.

Przewodnicz4cy oznajmil, 2e posiedzenie jest przedostatnim punktem procedury

habilitacyjnej i powinno zakohczyc siq odpowiednim wnioskiem w sprawie nadania lub

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Renacie Walczak-Jqdrzejowskiej.

Przewodni czqcy poinformowal r6wniez , 2e Habilitantka nie zNoLyla wniosku o tajne

glosowani e, a zatem odpowiednia uchwatra zostanie przeglosowana w trybie jawnym.

Nastqpnie Przewodrnczqcy, zurnqowaN dyskusjq na temat osi4gniqcia habilitacyjnego

oraz pozostalej dzialalno6ci naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

przedstawionych przez dr n. med. Renatq W alczak-Jqdrzej owsk4.

Poniewaz wczeSniej wszyscy czlonkowie Komisji mieli mozliwo56 dokladnego

zapoznania siq z przygotowanSrmi recerzjami, Prof. Marek Mqdra6 w pierwszej kolejnoSci

poprosil Recenzent6w o kr6tkie podsumowanie swoich recenfi w za\<resie, kt6ry uznajq za

stosowny orazwyrahenie swoich opinii na temat calego dorobku Habilitantki.

Jako pierwsza glos zabraLa Pani Prof. Barbary Wiszniewska, kt6ra w pelni potwierdziNa

swoj4 pozfrvwn4 opiniq zawartq w recer:u:jr odno6nie osi4gniqcia naukowego i innych

ocenianych aktywno6ci Habilitantki, podkreSlaj4c imponuj4cy dorobek Habilitantki zar6wno

dydaktyczny jak i organizacyjny oraz podkreSlajqc fakt, 2e vzyskane przez HabilitantkE

wyniki p o szerzaj4 wi edz q z andr olo gii eksp erymentalnej .

Nastqpnie glos zfurala Pani Prof. Barbara Biliriska, kt6ra, podobnie jak jej

przedm6wczyni, podtrzymala swoj q wczefifiejszq pozytywn4 opiniq zar6wno o osi4gniqciu

naukowym jak i pozostalej aktywno6ci Habilitantki. Pani Profesor bardzo wysoko ocenila

dorobek naukowy Habilitantki w szczeg6lnoSci wysoko oceniaj4c osi4gniqcie naukowe,

vznalqc je za wybitne. Podkre6lila, jako wyr62niajqcq.siq Jej dzialalnoS6 w grupie EMAS.

Swoj4 dotychczasow% wyraion4 w recenzji pozytywn4 opiniE wobec nadania dr n. med.

Walczak-Jqdrzejowskiej stopnia doktora habilitowanego, potwierdzil ta\<ze Pan Prof.

Swierczynski w szczeg6lnoSci podkreSl Eqc, ze dorobek Habilitantki jest satysfakcjonujqcy

cho6 niew4tpliwie badania molekularne wzhogacity by bez wqtpienia osi4gniqcie.



Po wysfuchaniu podsumowaf recenzji oraz opinii Recenzent6w Przewodniczqcy poprosil

o wyraienie opinii pozostalych czlonk6w Komisji obecnych na posiedzeniu.

Pan Prof. Andrzej Lewiriski po zapoznaniu siE z dorobkiem Habilitantki dolqcza siq do

pozytrynych str6w o Habilitantce i podkrella, 2e dorobek Jej jest niew4tpliwie poklosiem

wysokiej pozycji ZalJadu oraz szerokiej wsp6lpracy wielooSrodkowej i miqdzynarodowej.

Po przedstawieniu podsumowari recenzjr przez recenzent6w, wyrazeniu opinii przez

pozostaNych obecnych na posiedzeniu czlonk6w Komisji przewodniczqcy Komisji, za zgodq

bior4cych udziaN w posiedzeniu czlonk6w, zantk-nfl dyskusjq.

Ze wzglqdu na brak kontrowersji azy rozbte1nofici opinii podczas dyskusji oraz

jednomySlnie pozytryn4 ocenq dorobku Habilitantki, oraz spelnienie przez niqpozostalych

wymog6w okreSlonych w odnoSnej ustawie, Sekretarz Komisji Prof. Gabriela Meleri-Mucha

przeprowadzlla jawne glosowanie, nad wnioskiem o skierowanie do Rady Wydziatu

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w tr-odzi uchwaly w dr n. med. Renacie Walczak-

Jqdrzejowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia

medyczna.

Wynik glosowania:

Uprawnionych do gtrosowania bylo 6 czNonk6w Komisji.

W glosowaniu jawnym oddano 6 wa?nych glos6w w tym:

- glos6w za nadaniem dr n. med. Renacie Walczak-Jqdrzejowskiej stopnia doktora

habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna - 6

- glos6w za odmow4 nadania dr n. med. Renacie Walczak-Jqdrzejowskiej stopnia doktora

habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina biologia medy czna - 0

- glos6w wstrzymuj4cych siq - 0

Na koniec Przewodniczqcy, Prof. Marek MqdraS podziqkowal wszystkim czlonkom

Komisji za udziat. w posiedzernu, dyscyplinQ pracy oraz rzeczowoSi dyskusji a dodatkowo

S ekretarzowi Pro f. Gabri eli Meleri-Mu sze za zor ganrzowanie spotkani a.

Przewodntczqcy zanlrnfl posiedzenie Komisji o godz. 13.00
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