
Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 31 sierpnia oraz 1, 2, 3 i 7 września 2021 roku, odbędą  się 

posiedzenia komisji do spraw oceny śródokresowej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ. Poniższa informacja zawiera datę, godzinę rozpoczęcia 

oraz planowanego zakończenia egzaminu śródokresowego (w aplikacji MsTeams) oraz tytuł tematu 

badawczego. Uczestnictwo w części jawnej posiedzenia, obejmującej prezentację przedstawianą 

przez doktoranta oraz dyskusję przeprowadzoną po prezentacji, wymaga złożenia wniosku do biura 

SDNMiNoZ (drogą e-mail: szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl). 

Wniosek powinien zawierać informacje takie jak: datę egzaminu, imię i nazwisko doktoranta, tytuł 

tematu badawczego oraz informację o osobie zgłaszającej chęć uczestnictwa tj. imię i nazwisko, 

adres-email. Takie zgłoszenia (wniosek) proszę przesyłać na adres e-mail Szkoły Doktorskiej 

NMiNoZ (szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl). 

  

31.08.2021 

11:00     12:30                     “Financing long-term care systems, particularly for optimized care 

transitio                                        

01.09.2021 

9:00       10:30                     „Ocena i korekcja postawy u kobiet z nieprawidłowościami budowy naczyń 

żylnych miednicy”                                  

10:30     12:00                     „Wpływ terapii TENS i IASTM na potencjał elektryczny mięśni i zachowania 

behawioralne u pacjentów z napięciami bólowymi mięśni o podłożu psychosomatycznym”          

12:00     13:30                     „Nieaktywne dno miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa 

problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych” 

—————————————-             

9:00       10:30                     „Dynamika włóknienia serca w kardiomiopati przerostowej”                    

10:30     12:00                     „Ocena dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w Nieswoistych Chorobach 

Zapalnych Jelit”                                            

12:00     13:30                     „Programowanie wczesnorozwojowe i aktywność fizyczna w życiu dorosłym 

a stężenia hormonów płciowych u kobiet: implikacje dla prewencji raka piersi”       

13:30     15:00                     „Odległe wyniki operacji bariatrycznych – badania wieloośrodkowe” 

————————————– 

9:00       10:30                     „Projektowanie i synteza modyfikowanych pochodnych aminokwasowych 

o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej”                              

10:30     12:00                    „Modulatory układu laktoperoksydazowego jako czynniki kontrolujące 

tworzenie biofilmów przez drobnoustroje chorobotwórcze”                             

12:00     13:30                     „Biotechnologiczne metody otrzymywania fortyfikowanego mycelium 

modrzewnika  lekarskiego w poszukiwaniu preparatów o działaniu profilaktycznym  w chorobach 

cywilizacyjnych”        



13:30     15:00                     „Porównanie skuteczności różnych programów fizjoterapii w leczeniu 

zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego w oparciu o wyniki badań czynnościowych układu 

oddechowego”                                                                                                         

02.09.2021 

9:00       10:30                     “Pochodne 1,3,5-triazyny jako ligandy receptora serotoninowego 5-

HT6 o potencjalnym działaniu w chorobach neurodegeneracyjnych”                                              

10:30     12:00                    „Analiza relacji obliteracji szwów czaszkowych do wieku w polskiej populacji 

na podstawie ewaluacji danych z pośmiertnego badania TK (tomografii 

komputerowej)            „              

12:00     13:30                     „Ocena częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz ich 

znaczenia rokowniczego w krótko- i długoterminowej śmiertelności w grupie chorych powyżej 

65 roku życia operowanych w zakresie jamy brzusznej”                               

13:30     15:00                     “Badanie problemu nadwrażliwości elektromagnetycznej w społeczeństwie 

polskim”   

  ———————————————                                             

9:00       10:30                     „Wpływ zaburzeń chronobiologicznych i metabolicznych na obraz kliniczny i 

skuteczność leczenia psychotropowego fibromialgi”                                                          

12:00     13:30                     „Analityczna ocena jakości wybranych leków z grupy NLPZ stosowanych 

w farmakoterapii weterynaryjnej”                               

13:30     15:00                     „Wpływ czynników psychicznych i somatycznych na podatność na hipnozę 

stosowaną w leczeniu bólu”                   

15:00     16:30                     „Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych i nastroju 

po udarze mózgu. Ocena wpływu zaburzeń neuropsychiatrycznych na rokowanie długoterminowe” 

 ——————————————-              

9:00       10:30                     „Wpływ diuretyków i leków złożonych (diuretyk + ACEI) na aktywność 

immunologiczną mysich makrofagów”                                   

10:30     12:00                     „Angiogeneza w niedokrwiennym zespole stopy cukrzycowej u pacjentów 

po rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej tętnic kończyn dolnych” 

12:00     13:30                     „Ocena funkcji nerek i czynników ryzyka uszkodzenia nerek u dzieci 

po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych” 

03.09.2021 

9:00       10:30                     “Wpływ zabiegu profilaktycznej histeroskopowej metroplastyki macicy 

przegrodzonej na wyniki reprodukcyjne  kobiet w wieku 18-42 lat -retrospektywne, obserwacyjne 

badania kliniczne”                             

10:30     12:00                     „Cukrzyca a ciąża – analiza czynników warunkujących jej wystąpienie i 

wyrównanie metaboliczne” 

—————————————————                                                                              



9:00       10:30                    „Wpływ zabiegów bariatrycznych i metabolicznych 

na procesy  przedwczesnego starzenia się u osób z otyłością olbrzymią”                                            

10:30     12:00                     „Powikłania po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego 

polskich pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń – badanie populacyjne 

z wykorzystaniem zanonimizowanych zbiorczych danych sprawozdawczych Narodowego Funduszu 

Zdrowia (NFZ) oraz zakażenia kończyn dolnych związane z ranami przewlekłymi”                               

12:00     13:30                     “Modulacja integralności i regeneracji błony śluzowej przewodu 

pokarmowego przez pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór” 

07.09.2021 

9:00       10:30                     „Interakcje cynkowego receptora GPR39 z układami monoaminergicznymi 

w depresji”                                     

10:30     12:00                     “Określenie mechanizmu regeneracji uszkodzeń mózgu aktywowanego 

przez mezenchymalne komórki macierzyste w badaniach in vivo”                    

12:00     13:30                    „Psychofizjologiczna charakterystyka oraz neuronalne korelaty anestezji 

i analgezji” 

 


