
Warszawa, dnia 1 0 czerwca 201 9 r.
CENTRALNA KOMISJA .

Do SPllAw SToPNI I TYTUŁow

Nr BCK - IV L 7902119

Dyrektor
Centrum Onkologii - Instytutu
im. Marii Curic - Skłodowskiej
w Warszawie

Centrall]a Kornisja do Sprar.v Stopni i TytLlłów tla podstar.l,ie an' l8 a ttst. 5 ustawy z dnia

l4 marca 2003 r. o stopniach naukowych ityule naukowyrr oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz.

U.2011 poz' |189), u, zll,ic1zku z art. ]79 ust' 2 uslawy z tlnia 3 lĘcu 20l8 r. I'rzepisy wprovadzajqce uslawę

- Pray,o o szkolnicfuie wyższym i nalłc:e (Dz' U' z 30 sierpnia poz. l669), z'wana dale.j trstarvą, infornLrje. iż w

dniu l0 czerwca 2019 r. powołała komisję habilitacyjną' w sklad któr'ej wchodzą:

1. przewodniczący komisji - pI'of' Jacek Jassenl - Gdariski UniwerĘ.tet Medyczny

-2j sekretarz _ dr hab' Jo|arlta Lissor.vska - Centrum onkologii - Instyttlt inr' Marii Skłodowskiej Curie

w Warszawie

i_3--; recenzent - prof. Jadwiga Racl]tall - Centruln onkologii _ lnstyttlt im' Marii Skłodowskiej Curie

rv Warszawie

4. recenzent prof'' Piotr Małkowski - Warszawski Uniwers)tct Medyczny

5. recenzent prof. Marek Wojtukiewicz - Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku

?} członek komisji prof. Magclalena l]ielsl<a ' Lasota - Naroclowy InSt}tUt Zdrowia Publicznego -

Państrł,owy Zakład Higieny w WaI'szarł'ie

7' członek koInisji - prof' Arkadiusz Jeziols]<i - Unirversytet Medyczny r.v Łodzi

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Wojciechowskiej wszczętego w dniu

25 marca 2019 r., w dziedzinie nauk neclycznych, dyscyplinie biologia ttedyczna.

Jednocześnie Zwracamy się do ww' ILady z trprzejną pl'ośbą o porv iadonr ien ie, w inrieniu Centralne.j

Komisji, lrłv. osób o porvołarriu ich w skład plzedmiotolvej komisji oraz o przekazatl ie dokumerrtacji

Kandvdatki.

'll załączeniu Centlalna Konlisja przekazuje dokunrentację, o której Inolva w afi. 18aust. l ustawy'

w forrlie papierowej

Do wiadomości:

- dr Urszula Wojciechowska
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