UcHWAŁA
Komisii do spraw pnerłodu habiliucyinego powołan§ przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
w celu pneprorrndz€nia

postępowania habilitacyinęo dr n. med. Alicii Wójcik Zafuski
z

dnia 9 września 2019 roku

Na Podstawie art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i Ąltule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1]89. z późn. zm.),
w związku z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o szkolnictwie wyższym

-

Prawo

i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia poz. 1669) oraz na podstawie Rozporządzenia

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyźszego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki
idYscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U.

z

2018 roku poz. 1818) komisja

habilitacyjna w postępowaniu dr. n. med. Alicji Wójcik Załuski powołana przez Centralną Komisję do
Spraw Stopni iTytułów w dniu g września 2019 roku w składzie:

1,. Przewodniczący

-

prof. dr hab. Aleksander Romuald Sieroń

-

Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach,

2.

Sekretarz komisji

3.

Recenzent

4.

Recenzent - prof. dr hab. Zbigniew Śliwiriski- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

5.

Recenzent * prof. dr hab. Sławomir Snela * Uniwersytet Rzeszowski,

6.

Członek komisji

-

dr hab. Krzysztof Gawęda

7.

Członek komisji

-

prof. dr hab. Michał Nowicki

Po

zaPoznaniu

-

ust 1
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dr hab. Tomasz Blicharski- Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

dr hab. Andrzej Swatowski

się z

iorganizacyjno-zawodowej
1-6,

-

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

-

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

-

Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

materiałami dotyczącymi działalnościnaukowej, dydaktycznej

habilitantki [a w szczególności osiągnięcia naukowego określonego w art.

2 ustawy z dnia 14 marca 2003 (O stopniach naukowych i Ąltule naukowym

oraz

o

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

opiniami powyższych Recenzentów, Komisja jednomyślnie stwierdziła, że dokonania habilitantki
stanowią istotny wkład w rozwój medycyny oraz że habilitantka wykazuje się znaczącą aktywnością

naukową, a tym samym spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane kandydatom do stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

W związku z powyższym w głosowaniu jawnym przeprowadzonym w trakcie posiedzenia, które
odbyło się 19 grudnia 2019 w wymaganym składzie Komisja Habilitacyjna jednomyślnie uchwala

wystąpienie

z

wnioskiem

do Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk

medycznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
o nadanie stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie - biologia
medyczna
dr n. med. Alicji Wójcik Załuska

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym wobec braku wniosku Kandydata

i9

oprzeprowadzeniegłosowania wtrybietajnym (na podstawie art. 18a ust.8

Dz. U. z2017 r. poz.

1789. z późn. zm.)

lntegralną częściąuchwały jest załącznik stanowiący jej uzasadnienie.
r..

ic
i.
\

Przewodniczący

-

Lt,Q"

prof. dr hab. Aleksander Romuald Sieroń......\..........................

Sekretarz komisji * dr hab. Tomasz Blicharski
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UzAsADNlENlE DEcYzJl KoMlsJl oPlNlUJĄCEJ WNlosEK
DR N. MED. ALlcJl

wólclr zAŁUsKl

zŁozoNY Do CENTRAINEJ KoMlsJl Do SPRAW sToPNl lTYTUtÓw
o NADANIE sToPNlA DoKToRA HABltlToWANEGo NAUK
MEDYCZNYCH l NAUK O ZDROWIU

Na,podstawie art. 18a ust.8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i §ftule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki {Dz. U. z 2aL7 r. poz. 1789.

z

póŹn. zm.), w związku

wprowadzające ustawę

-

z art. t79 ust. 2

Ustawy

z dnia 3

lipca 2018

r.

Przepisy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce {Dz. U. z 30 sierpnia poz.

t669) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
wrzeŚnia 2018 roku

w

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin

artystycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1818) komisja habilitacyjna w postępowaniu dr. n.
med. Alicji WÓjcik Załuski powołana przez Centralną Kornisję do §praw Stopni i Tytułów w

dniu

9 wrzeŚnia

20t9 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie stopnia doktora

habilitowanego.

Podczas wideokonferencji, która

i

się odbyła 19 grudnia

2OL9r Recenzenci

Członkowie Komisji wysoko ocenili dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne

i organizacyjne Dr Alicji Wójcik Zatuski. Jednoznaczne oceny sktoniły wszystkich członków
Komisji do pozytywnego zaopiniowania wniosku habilitantki

o

nadanie stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.
Recenzenci krótko scharakteryzowali poszczególne etapy kariery naukowej habilitantki.

PodkreŚlili jego doświadczenie w pracy naukowej, dziatalności dydaktycznej oĘtz
organizacyjnej, a także doświadczenie zawodowe.

prof. dr hab. sławomir snela

praą naukową w zakresie
skoncentrowanym na jednym zagadnieniu co pozwoliło jej na przygotowaniu pracy
Pani dr Alicja Wójcik Zatuska w krótkim czasie wykaza}a się
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habilitacyjnej, która przedstawiona jest jako osiągnięcie naukowe. Myślę,że ten dorobek jest

w moim przekonaniu wystarczający i osiągnięcie naukowe jest jak najbardziej kwalifikujące
do tego aby taki tytuł uzyskać. W moim przekonaniu wzięła się za temat trudny, na pewno

we wspótpracy z wieloma pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy się
tym tematem zajmują. Jest to temat na podstawie piśmiennictwa jakie jest dostępne w Ęm
zakresie, że wnosi nowy wkład. Nie mam zastrzeżeń. Mam zaszcryt przedstawić Wysokiej

Radzie

ll Wydziału Lekarskiego z

w Lublinie wniosek

o

Oddziatem Anglojęzvcznym Uniwersytetu Medycznego

dopuszczenie dr Alicji Wójcik - Załuska do dalszych etapów przewodu

habilitacyjnego.

próf. dr hab. Zbigniew śliwiński

Dr nauk rr,redycznych Alicja Wójcik-Załuska w 1996 roku uzyskała tytut licencjata po
ukończeniu Hunter College of the City University of New York, USA. Dyplom tej uczelni

nostffikowala w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

( nr

2l2aa3/Nostr.). W 2001

roku rozpoczęta pracę na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji

Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od

momentu

podjęcia pracy zawodowej interesowała się problemami chorych leczonych dializami.
W latach 2003

-

JoĄ

2004 odbyła staż naukovvy w Renal Research lnthute, Nowy

USA. Po

nostryfikacji dyplomu uczelni amerykańskiej rozpoczęła studia na kierunku fizjoterapii
w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, które ukończyła w 2006 roku, uzyskując

tytuł magistra fizjoterapii. Doskonały warsztat naukowy, z jakim spotkała się Habilitantka

w Klinice i wiedza zdobyta na stażu naukowym w USA pozwolił Jej na rozpoczęcie badań

do własnej dysertacji doktorskiej. Uważam, że Pani doktor Alicja Wójcik Załuska jest
wyjątkowym fizjoterapeutą.

Po

przeanalizowaniu osiągnieć

jest

konsekwentna

w prowadzeniu fizjoterapii. Ważną rzecząjest również to, że Pani doktor jest naukowcem
i prace

był publikowane

w różnych miejscach świata co jest rzadko spotykane jeślichodzi

o fizjoterapeutów. Cieszę się więc, że w mojej grupie fizjoterapeutów jest taki człowiek. Jest

dla mnie również niezwykle istotne, że pracowała w oddziale dializoterapii, co stanowi
rzadkość.Ta praca pokazuje, że fizjoterapeuta ma również swoje miejsc

w tego typu

oddzialach. Na podstawie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego iorganizacyjnego oraz
rozprawy habilitacyjnej stwierdzam, że dr n. med. Alicja Wójcik

- Załuska spetnia wszystkie
wymogi określone dla kandydatów do stopnia naukowego doktona habilitowanego i mam
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zaszczyt przedstawiĆ Wysokiej Radzie

ll

Wydziatu Lekarskiego

Angielskojęzycznym Uniwersytetu Medycznego

w

Lublinie wniosek

o jej

z

Oddziałem

dopuszczenie

dodalszych eta pów przewodu habilitacyjnego.

Dr hab. n. med. Andrzej Swatowski

Dr Alicja Wojcik Załuska jest dobrze uksaałtowanyrą doświadczonym specjalistą z zakresu
fizjoterapii, aktywnie poszerzającym swoją wiedzę a przez to umiejętności,oraz §prawnym
badaczem. PoEafi wyjśćpoza z,akres swojej

zagadnienia kliniki, patofizjologli

z

dzidńny i z powodzeniem łączyćze

sobą

fizjoterapią wysnuwając ciekawe, także krytyczne

wnioski będące inspiracją do kolejnych badń. Przedłożona monogrŃa przedstawia bardzo
interesujące zagadnieńa zslłięane z zaburzeniami stanu nawodnienia u pacjentów leczonych

w ramach Oddziafu Intensywnej Terapii. Wnikliwość habilitantki, pomysłowośćw doborze
badanych parametrów, solidne przeprowadzenie
podejscie do uzyskanych wyników dowodą

jej

badń jak

również kłytyczne i solidne

dojrzałościjako badacza. Monografia ta w

mojej opinii stanowi istotne osiągnięcie naukowe

i

wnosi wiele dodatkowych informacji,

które mogą być wykorzystane ptzez lekarzy pralayków" Pozytyrłmie oceniam dorobek

naukowy Habilitantki, która wykazuje polaryzację swoich zainteresowĄ jednocześnie
rozszerzając kręgi tematyczne bdące podstawą jej działalnosci naukowej. W mojej opinii jest

to istotna

działalnośćnaukową stanowiąca ?f,:raczny wkład w reprezentowaną przez

HabilitantĘ dziedzinę badań. FŁbilitan&a wyrożria się również znacącym dorobkiem
dydaktycznym

i

organizacyjnym. Wobec powyższego stwierdzam, że dr n. med. Alicja

Wojcik Załuska spełnia wanrŃi ustawowe potrzóne do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego

wniosek o

i

przedkładam Radzie ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych

dopuszczenie

dr Alicji Wójcik Załuski do dalszych

etapów przewodu

habilitacyjnego

Dr hab. Krzysztof Gawęda
Będę się wpisywał w ciąg wypowiedzi, które ustyszeliśmy. Jest mi niezwykle miło z punktu
widzenia ortopedy, że w gronie fozjoterapettów znalazi się ktośkto miai ochotę zająć się
Pacjentami szczególnie trudnymi, ponieważ zapornina się o pacjentach

z

dużym stopniem

niesprawnoŚci. Cała droga przebiegała w tym kierunku.. Co mnie zaskoczyło, że nie jest to

kwestia tylko i wyłącznie sprawnościale w oparciu
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o pewne dane

wynikające ze stanu

ogólnego pacjenta

i

umiejętnośćdostosowania do tegoż stanu pewnych programów

usprawniania żeby na każdym etapie u tych osób móc wdrożyć pewne dziaiania, które

poprawią ich komfort życia. Kolejny etap
programów ksztaicenia.

W

i

logika

w tym

dziataniu- opracowywanie

mojej opinii jest to istotna działalnośćnaukową stanowiąca

zlnaczny wkład w reprezentowaną przez

HabilitantĘ dziedzinę badań. Habilitantka wyrożnia

się również zrn§ącym dorobkiem dydaktycznym

i

organizacyjnym. Wobec powizszego

stwierdzarą że dr n. med. Alicja Wojcik Zńuska spełnia warunki ustawowe potrzebne do
uzyskania stopnia doktora hńilitowanego

i

przedkładam Radzie ds. Stopni Naukowych

w dyscyplinie nauk medycznych wniosek o

dopuszczenie dr

Alicji Wojcik Zahski

do

dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.

Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

Chciałbym podkreślić,że po zlożeniu wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Dr Alicja Wójcik Załuska jest współautorem prac opublikowanych w międzynarodowych
czasopismach dzięki czernu jej współczynnik oddziaływania wzrósł o 5,139. Jako Kierownik

Zakładu Fizjoterapii Klinicznej stwonyła Ośrodek Specjalizacyjny Fizjoterapii oraz koio
naukowe dla studentów fizjoterapii. Chciałbym podkreśliĄ że prace uzyskane przed
ztożeniem wniosku oraz kolejne cechuje duża spójność tematyczna i brak pnypadkowości

tematów badawczych. Ponadto Dr Alicja Wójcik Zaluska pnedstawia słę jako wartościowy
nauczyciel akademicki oraz specjalista w zakresie fizjoterapii. Nadal kontynuuje edukację
uczestnicząc w stażach i kursach zagranicznych a swoią wiedzą dzieli się prowadząc zajęcia ze

studentami polskimi oraz anglojęzycznymi. Pnychylam się do opinii poprzedników, że Dr
Alicja Wójcik Załuska zasługuje na promocję nadania stopnia doktora habilitowanego.

Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Aleksander Romuald §ieroń: Zwracarn uwagę, że to co

jest po robione ztożeniu wniosku nie wchodzi w dyskusję. W mojej ocenie dorobek
podlegający dyskusji jest wystarczający. Jako klinicysta i fizyk stwierdzam, że badanie
bioimpendancjijest badaniern bardzo istotnym, wnoszącyrn bardzo wiele. Z punktu widzenia
pacjentów ciężkich takich badań nie było do tej pory. Wysłuchatem Państwa bardzo uważnie
i pnychy|ając się do Państwa opinii uważam, że. DrAlicja Wójcik Załuska wype}nita wszystkie

wymagania konieczne do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.
Możemy pnejśćdo następnych etapów.
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Na podstawie

przedłożonych recenzji oraz pozytywnych opinii Cztonków Komisji

zaprezentowanych podczas wideokonferencji, Komisja jednog}ośnie podjęta uchwałę
wnioskującą o nadanie dr n. med. AlicjiWójcik Załuska stopnia doktora habilitowanego nauk
medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
Dnia 19 grudnia 20t9 r.
Przewod niczący Kom isji
n
I
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l

h

1,r.ł*...

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Romuald Sieroń

Sekretaę Komisji

Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski
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