Uchwała nr 207/2022
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 26.05.2022r.
w sprawie wyboru recenzentów, komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnej i ustalenia
zakresu egzaminów doktorskich mgr farm. Patrykowi Nowakowskiemu
(promotor: dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska)
Na podstawie:
art. 12 ust. 2 art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.), §3
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. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w przewodzie doktorskim mgr farm. Patryka
Nowakowskiego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki
farmaceutyczne
1. Wyznacza recenzentów:
1) prof. dr hab. Halina Grajeta, Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2) dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. uczelni, Zakład Bromatologii, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Powołuje komisję doktorską w składzie:
1) dziekan/prodziekan – przewodniczący
2) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
3) prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
4) prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
5) prof. dr hab. Jerzy Pałka
6) dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
7) dr hab. Bartłomiej Kałaska
8) dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska – promotor

9) prof. dr hab. Halina Grajeta – recenzent
10) dr hab. Paweł Zagrodzki – recenzent
3. Ustala zakres egzaminów doktorskich:
1) dyscyplina podstawowa: Substancje pochodzenia naturalnego o działaniu
przeciwnowotworowym
2) dyscyplina dodatkowa: Filozofia
3) nowożytny język obcy: Język angielski
4. Wyznacza komisję egzaminacyjną w składzie:


z przedmiotu podstawowego:
1) dziekan/prodziekan – przewodniczący
2) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
3) prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
4) prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
5) prof. dr hab. Jerzy Pałka
6) dr hab. Anna Gromotowicz - Popławska
7) dr hab. Bartłomiej Kałaska
8) dr hab. Renata Markiewicz – Żukowska – promotor
9) prof. dr hab. Halina Grajeta – recenzent
10) dr hab. Paweł Zagrodzki – recenzent



z filozofii:
1) dr hab. Barbara Polityńska-Lewko – przewodniczący i egzaminator
2) dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska (członek Komisji)
3) dr hab. Jacek Breczko – główny egzaminator (członek Komisji)



z języka obcego:
1) dr n. hum. Agnieszka Dudzik – przewodniczący
2) dr n. hum. Justyna Sierakowska – egzaminator
3) dr n. hum. Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska (członek Komisji)

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Adam Krętowski

