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Uzasadnienie Uchwały Komisji Habilitacyjnej  

opiniującej wniosek dr n med. Janusza Kudlickiego złożony do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk medycznych. 

 

Na podstawie art.18a ust.5 z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r Nr 65 poz. 595, Dz.U. z 2005 r nr 165, 

poz.1365, Dz. U. z 2011r Nr 84, poz,455, Dz.U.z 2014 r. poz. 1852, Dz. U z 2015r. poz249, Dz 

U. z 2017r. poz.1789 z późn. zm.) 

Komisja ds. przewodu habilitacyjnego dr n.med Janusza Kudlickiego powołana przez 

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  w dniu: 12 listopada 2018 roku w składzie: 

1. Prof. dr hab. n. med  - Janina Stępińska (Instytut Kardiologii                                                                        

- Przewodnicząca Komisji 

2. Prof. dr hab. n. med Maria Majdan (UM w Lublinie) - Sekretarz Komisji, 

3. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec ( ŚUM w Katowicach) – Recenzent, 

4. Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – (UJ w Krakowie)  Recenzent, 

5. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida  (UM w Lublinie) – Recenzent, 

6. Prof. Władysław Witczak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – Członek 

Komisji  

7. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski (UM w Łodzi)  – Członek Komisji 

pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

medycznych, w dyscyplinie medycyna dr n. med Januszowi Kudlickiemu. 

Podstawą do pozytywnego zaopiniowania  wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna dr n. med Januszowi Kudlickiemu 

była wysoka ocena  dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego zatytułowanego: 

OPIEKA KARDIOLOGICZNA NAD KOBIETAMI W CIĄŻY – DYLEMATY 

DIAGNOSTYCZNE  I LECZNICZE, PRAKTYCZNE ZNACZENIE WŁASNYCH 

DOŚWIADCZEŃ                                                                                                                                                                               

a także  osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych Habilitanta przez członków Komisji. 
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Uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna dr n. med Januszowi Kudlickiemu została podjęta 

w wyniku jednomyślnego jawnego głosowania członków Komisji podczas obrad Komisji w 

dniu 1 04 2019, która zebrała się w formie wideokonferencji.  Osobiście w obradach 

uczestniczyło 6 członków Komisji biorących udział w wideokonferencji. Członek Komisji prof. 

dr hab. Przemysław Oszukowski brał udział telefoniczny w wideokonferencji ale ponieważ nie 

był widoczny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta na podstawie recenzji: 

1. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizi-Stec ( ŚUM w Katowicach)  

2. Prof. dr hab. n. med. Danuty Czarneckiej – (UJ w Krakowie)   

3. Prof. dr hab. n. med. Grzegorza Dzido  (UM w Lublinie)  

oraz pisemnych opinii: prof. dr hab. n. med  - Janiny Stępińskiej (Instytut Kardiologii, 

Warszawa)  - przewodniczącej  Komisji, prof. dr hab. n. med   Marii Majdan (UM, Lublin) - 

sekretarza komisji, prof. dr hab. n. med. Władysława Witczaka (Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie) – członka Komisji,  prof. dr hab. n. med. Przemysława Oszukowskiego 

(UM w Łodzi)  - członka Komisji 

Uzasadnienie szczegółowe przedstawione przez Komisję 

Krótka charakterystyka Kandydata do stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna dr Janusza Kudlickiego: 

Dr n medycznych Janusz Kudlicki jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie 

Kandydat dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem uzyskał w 1974 roku na Wydziale 

Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał  w 

1980 roku na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wartość polikardiograficznej oceny dynamiki 

skurczu lewej komory serca po próbie obciążenia posiłkiem dla rozpoznawania choroby 

wieńcowej  u osób z dusznicą bolesną i prawidłowym elektrokardiogramem spoczynkowym”. 

Promotor: prof. dr hab. n.  med. Marian Markiewicz. 

Jest specjalistą I i II stopnia z chorób wewnętrznych  oraz z kardiologii  (1982r) 

Po ukończeniu studiów  od początku do chwili obecnej  był zatrudniony w Katedrze i 

Klinice Kardiologii Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 

stanowiska asystenta po stanowisko starszego wykładowcy od 2008 roku. 
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W latach 1985-1988 przebywał w Teaching Hospital w Misuracie – Libia.                                     

Aktualnie  sprawuje funkcję:  zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Kliniki Kardiologii 

od 2006 roku. Jest Koordynatorem pracy zespołu lekarskiego Oddziału Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej (OIOK) od około 20 lat.  

Pracuje w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej  dla Kobiet w Ciąży od 25 lat. 

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego organizacyjnego 

Uzasadnienie nadania stopnia obejmowało  krótką charakterystykę osiągnięcia i dorobku 

naukowego Kandydata: 

OPIEKA KARDIOLOGICZNA NAD KOBIETAMI W CIĄŻY – DYLEMATY 

DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE, PRAKTYCZNE ZNACZENIE WŁASNYCH 

DOŚWIADCZEŃ   

Na osiągnięcie  naukowe Kandydata składa się cykl  7 publikacji; w 4    dr J. Kudlicki jest 

pierwszym autorem a 3 pozostałych jest na drugim i trzecim miejscu. We wszystkich 

publikacjach swój udział Kandydat szacuje na 50 i więcej procent co jest potwierdzone 

podpisami współautorów. 

Trzy pierwsze prace stanowiące osiągnięcie zostały opublikowane w 2018 roku i stanowią 

podsumowanie doświadczeń wieloletniego doświadczonego praktyka kardiologa zajmującego 

się bardzo trudnymi klinicznie wyzwaniami jakie stanowią choroby serca w przebiegu ciąży.  

Pozostałe prace również opublikowane w polskich czasopismach o zasięgu międzynarodowym 

stanowią podsumowanie wieloletniego doświadczenia zawodowego Kandydata jako 

kardiologa klinicznego 

Sumaryczny Impact Factor  z publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi  

11,844.  Sumaryczna punktacja MNiSW z publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego wynosi   145,00 punktów. Indeks Hirscha 1 (ale należy uwzględnić fakt, że 

podstawowe prace wchodzące w skład osiągnięcia były opublikowane w 2018 roku). 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

Kandydat jest ponadto autorem 12 prac poglądowych w polskich czasopismach naukowych  w 

których najczęściej jako pierwszy autor  porządkuje wiedzę na temat najważniejszych 

problemów i wyzwań  współczesnej kardiologii. 

Był autorem  6 rozdziałów w podręcznikach, opublikował 77 streszczeń zjazdowych; w tym 26  

na zjazdach międzynarodowych.  
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Kandydat brał też udział w  5 pracach wieloośrodkowych- międzynarodowych badaniach 

klinicznych. Wyniki jednego z tych badań były opublikowane w NEJM – czasopiśmie o bardzo 

wysokiej punktacji ( IF=54,4). 

Kandydat jest autorem bądź współautorem łącznie 43 prac pełnotekstowych. 

Dorobek naukowy Kandydata obejmuje  wiele prac w polskojęzycznych  czasopismach 

naukowych  kierowanych przede wszystkim do specjalistów zajmujących się praktycznymi 

aspektami kardiologii klinicznej. 

Łączna punktacja za prace opublikowane przez Kandydata wynosi: IF  12,197; 

KBN/MNiSW 218;  z pracą wieloośrodkową IF 66,617;  KBN/MNiSW 268. 

 

Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec przypomniała, że na osiągnięcie  naukowe składa się cykl 

7 publikacji dotyczących opieki kardiologicznej nad kobietami w ciąży zatytułowanych:                                                                                           

OPIEKA KARDIOLOGICZNA NAD KOBIETAMI W CIĄŻY – DYLEMATY DIAGNOSTYCZNE   

I LECZNICZE, PRAKTYCZNE ZNACZENIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ. 

Wszystkie prace kazuistyczne opublikowane w latach 2013-2018 na łamach prestiżowych 

polskich czasopism Pol Arch Med. Wewn (3 prace,) Kardiologii Polskiej (2 prace), Ginekologii 

Pol, Pol J Environ Stud (1 praca) (1 praca) o łącznym IF 11,844, punktacji MNISW 145. 

Kandydat zastosował poza standardowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne w 

leczeniu złożonych problemów w zakresie układu sercowo- naczyniowego u kobiet w 

ciąży. Wyniki jego obserwacji mogą być wsparciem przy podejmowaniu decyzji 

klinicznych. Schorzenia układu sercowo- naczyniowego u kobiet ciężarnych – temat wiodący 

zainteresowań naukowych Kandydata jest tematem trudnym, wymagającym 

zindywidualizowanego, specjalistycznego podejścia. To według pani Profesor uzasadnia 

pewien nietypowy charakter cyklu habilitacyjnego przy bezsprzecznej jego wartości 

poznawczej i dydaktycznej. 

Prof. dr hab. Danuta Czarnecka podkreśliła, że dorobek przedstawiony przez Kandydata jest 

w pełni wystarczający do tytułu doktora habilitowanego. Łącznie prace oryginalne i 

kazuistyczne dają skumulowany IF 12,197, punkty MNiSW 218- do tego dorobku dochodzi 

jeszcze 77 streszczeń zjazdowych w tym 26 na zjazdach międzynarodowych oraz praca 

wieloośrodkowa (NEJM IF 54,42).  

Omawiając osiągnięcie Kandydata prof. Czarnecka podkreśla, że przedstawiony w  

postepowaniu habilitacyjnym cykl publikacji jest spójnym tematycznie zbiorem opracowań 



5 
 

kazuistycznych może być wskazówką do postępowania w analogicznych przypadkach i 

przedstawia różne aspekty leczenia kobiet w ciąży. 

Problemy związane  z chorobami serca u kobiet w ciąży stanowią ciągle istotne wyzwanie dla 

specjalistów kardiologów ale tez dla lekarzy POZ i położników. 

W związku z ograniczoną liczbą badań prospektywnych u kobiet w ciąży, doniesienia 

kazuistyczne mają duże znaczenie. Dotychczas nie ma jednoznacznie ustalonych metod 

postępowania w wielu stanach chorobowych i lekarz musi opierać się na doniesieniach 

kazuistycznych zawartych w literaturze oraz własnym doświadczeniu. 

Prof. dr hab. Grzegorz Dzida podkreślił praktyczne znaczenie osiągnięcia naukowego, 

łączącego trudne problemy kardiologiczne z okresem ciąży. Pan Profesor zauważył, że 

przeprowadzone przez Kandydata badania oraz nabyte ogromne doświadczenie kliniczne są 

próbą poszukiwania i wypełnienia braków odnośnie standardów postępowania z kobietami 

ciężarnymi cierpiącymi z powodu chorób serca ze szczególnym uwzględnieniem okresu 

okołoporodowego. Jest to szczególnie ważne ponieważ nie ma  dotychczas jednoznacznie 

ustalonych dróg i metod postepowania w wielu stanach chorobowych i lekarz musi często 

opierać się na doniesieniach kazuistycznych zawartych w literaturze oraz na własnym 

doświadczeniu. Dorobek organizacyjny i dydaktyczny  ocenił jako imponujący, a Kandydata 

za dobrego nauczyciela akademickiego z zacięciem naukowym. 

Przewodnicząca Komisji profesor dr hab. Janina Stępińska uważa, że dorobek habilitanta 

należy oceniać w kontekście dziedziny, którą się zajmuje. Mimo, że jest to cykl prac 

kazuistycznych, to ze względu na tematykę i brak badań randomizowanych dotyczących 

kobiet ciężarnych, każdy, dobrze udokumentowany opis przypadku, stanowi podstawę do 

dyskusji naukowej i wskazówkę w postępowaniu w analogicznych sytuacjach. Tematyka 

cyklu prac jest spójna, a sumaryczny wynosi IF 11,844 (punktacja MNiSW 145,00). 

Publikacje dotyczą bardzo istotnych zagadnień: kardiomiopatii połogowej, kardiomiopatii 

przerostowej, zatorowości płucnej, operacji w krążeniu pozaustrojowym, konieczności 

trombolizy, konieczności wykonania kardiowersji elektrycznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że w przedstawionym dorobku, poza cyklem stanowiącym podstawę wniosku, 8 prac 

oryginalnych i kazuistycznych oraz 6 prac poglądowych dotyczy problematyki chorób serca u 

kobiet w ciąży. Również działalność edukacyjna i organizacyjna prowadzona przez habilitanta 

dotyczy chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. 
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Sekretarz Komisji prof.  Maria Majdan podkreśliła, że: dorobek naukowy Habilitanta jest  

przede wszystkim skupiony na praktycznej kardiologii klinicznej a szczególnie kardiologii 

dotyczącej okresu ciąży i połogu. Jest wyrazem konsekwentnej drogi naukowej lekarza 

praktyka który jednocześnie pracuje jako lekarz klinicysta, prowadzi dydaktykę oraz  

zajmuje się pracą naukową w ośrodku klinicznym.  

Jego istotność została potwierdzona  opublikowaniem  wyników własnych badań w  

czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Sumaryczny IF opublikowanych prac 

nie jest zbyt wysoki  ani też wskaźnik cytowań nie jest zbyt imponujący ale należy wziąć pod 

uwagę, że jest to dorobek  lekarza praktyka, który w ciągu  lat pracy jednocześnie  pracuje jako 

wybitny specjalista klinicysta kardiolog, zajmujący się patologią serca w ciąży realizuje 

dydaktykę  i pracuje naukowo. 

Profesor dr hab. Przemysław Oszukowski podkreślił, że po analizie wartości osiągnięcia 

naukowego postrzega Habilitanta jako jednego z najlepszych ekspertów w kardiologii 

kobiet ciężarnych. Ciężarne z chorobami serca nie są częstymi pacjentkami w naszych 

klinikach dlatego trudno jest kardiologowi nabrać doświadczenia w prowadzeniu 

kardiologicznym kobiet ciężarnych. Mogło to się udać doktorowi Kudlickiemu dzięki 

poświęceniu 25 lat pracy z ciężarnymi. Piśmiennictwo na ten temat jest bardzo skąpe a 

obserwacje i wnioski Habilitanta niezwykle cenne w tych rzadkich przypadkach. 

 

Wnioski końcowe Recenzentów i Członków Komisji 

W podsumowaniu recenzenci piszą i wnioskują: 

1.Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec ( ŚUM w Katowicach)  podsumowała, że 

dorobek dr med Janusza Kudlickiego spełnia warunki ubiegania się o uzyskanie  stopnia 

naukowego doktora habilitowanego a cykl prac stanowiących osiągnięcie ma znamiona 

osiągnięcia naukowego zgodnie z art. 16 ust 2 z dn 14 marca 2003 o stopniach naukowych i 

tytule naukowym Pani Profesor poparła wniosek o dopuszczenia Kandydata do dalszych 

etapów przewodu habilitacyjnego.     
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2.Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – (UJ w Krakowie)   

Wniosek Końcowy 

Biorąc pod uwagę moja ocenę osiągnięcia naukowego i aktywności naukowej a także innych 

ocenianych elementów działalności Habilitanta uważam, że osiągnięcia dra n.med Janusza 

Kudlickiego spełniają kryteria określone w art16 ustawy z dn.14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki . Osiągnięcia naukowe 

Kandydata maja istotne implikacje praktyczne, a biblimetryczna analiza dorobku w pełni 

potwierdza powyższą konkluzję. 

3.Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida  (UM w Lublinie)  

Podsumowując profesor oświadczył, ze całość dorobku naukowego oraz dydaktyczno-

organizacyjnego a także przedstawione do recenzji osiągnięcie naukowe w postaci cyklu 7 prac 

powiązanych tematycznie ocenia pozytywnie i wnioskuje o dalsze procedowanie  w procesie 

przewodu habilitacyjnego. 

 

Członkowie Komisji w podsumowaniu swoich opinii stwierdzają: 

 

Przewodnicząca Komisji prof. dr hab. Janina Stępińska: 

Recenzję napisałam na podstawie dostarczonych materiałów  autoreferatu z załącznikami, kopii 

publikacji stanowiących wskazane przez Habilitanta osiągnięcie naukowe oraz oświadczeniami 

współautorów, wykazu opublikowanych przez Habilitanta prac naukowych z analizą 

bibliometryczną sporządzoną  przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Dorobek dr med. Janusza Kudlickiego powinien być oceniany w kontekście dziedziny, którą 

się zajmuje. Konsekwentnie publikowane prace, przede wszystkim kazuistyczne, oparte na 

wieloletniej praktyce klinicznej w zakresie kardiologii u kobiet ciężarnych, stanowią 

osiągnięcie naukowe. 

Po uzyskaniu  recenzji od Członków Komisji, dr n med. Janusz Kudlicki spełnia kryteria 

upoważniające mnie, jako przewodniczącą w postepowaniu do rekomendowania Radzie 

Wydziału II  Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego dopuszczenie Kandydata do dalszych 

etapów przewodu habilitacyjnego. Załączone dokumenty według mojej opinii spełniają kryteria 
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formalne wynikające w art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca2003 r o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r poz 1789). 

 

Sekretarz Komisji prof. dr hab. Maria Majdan: Osiągnięcie naukowe, spójny dorobek naukowy, 

dydaktyczny oraz organizacyjny upoważniają sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym dr n med. 

Janusza Kudlickiego  do rekomendowania Radzie Wydziału II Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego 

dopuszczenie doktora nauk medycznych Janusza Kudlickiego do dalszych etapów  przewodu 

habilitacyjnego. Habilitant uzyskał istotny dorobek naukowy oraz przedstawiona przez niego 

osiągnięcie stanowi znaczny, twórczy  wkład  w rozwój  kardiologii  klinicznej. Habilitant spełnia 

ustawowe kryteria określone w art.16 ustawy z dn 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule 

naukowym. 

 

Członek Komisji prof. dr hab. Władysław Witczak: Podsumowując stwierdził, że  dr Janusz 

Kudlicki  w pełni zasługuje na nadanie mu stopnia doktora habilitowanego na podstawie 

przedstawionego dorobku naukowego. 

 

Członek Komisji prof. Przemysław Oszukowski: podkreślił, że całość dorobku naukowego 

zawodowego i dydaktycznego spełnia kryteria Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz w pełni poparł wniosek do Rady  II Wydziału Lekarskiego o nadanie dr 

Januszowi Kudlickiemu stopnia doktora habilitowanego. 

 

Na podstawie przedstawionych opinii Recenzentów oraz opinii pozostałych 

członków Komisji Habilitacyjnej, dokumentów przedłożonych przez 

Habilitanta Komisja w wyniku głosowania jawnego podjęła  Uchwałę w 

której jednogłośnie wnioskuje do Rady II Wydziału Lekarskiego z  

Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o  

nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,                     

w dyscyplinie medycyna panu  dr n. med Januszowi Kudlickiemu. 

 


