Uchwała nr 156/2022
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 28.04.2022 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej i zakresu egzaminu
doktorskiego z nowożytnego języka obcego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr
Thi Yen Ly Huynh
Na podstawie:
 art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1789 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w związku
z art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 ze zm.),
 § 10 ust. 4-8 załącznika nr 1 do Uchwały nr 91/2019 Senatu UMB z dnia 24.10.2019 r. ze
zmianami,
uchwala się, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
doktoranta studiów doktoranckich mgr Thi Yen Ly Huynh:
1) wyznacza na recenzentów rozprawy doktorskiej pt. „Metabolomic approach to
understand the mechanism of metformin-induced PRODH/POX-dependent apoptosis in
MCF-7 breast cancer cells”, następujące osoby:
a) prof. dr hab. Anna Jelińska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu,
b) prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie,
c) prof. dr hab. Michał Marszałł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2) wyznacza Komisję egzaminacyjną z nowożytnego języka obcego w składzie:
a) dr n. hum. Agnieszka Dudzik – przewodniczący,
b) dr n. hum. Justyna Sierakowska – egzaminator,
c) dr n. hum. Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska – członek Komisji.
3) ustala zakres egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego: język angielski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Adam Krętowski

