OCENA ŚRÓDOKRESOWA DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
Przeprowadzona dnia 12 lipca 2022 r.
Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki biologiczne
W składzie:
Przewodniczący Komisji: dr hab. Dorota Dziadkowiec UWr
Członek: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska UWr
Członek: dr hab. Małgorzata Cebrat, prof. IITD PAN
Imię i nazwisko doktoranta:
Promotorzy:
Temat rozprawy doktorskiej:

Patryk Cierpisz
prof. dr hab. Teresa Olczak
dr Michał Śmiga
Mechanizmy przyswajania hemu bakterii z gromady
Bacteroidetes - istotny czynnik wirulencji w chorobach
zapalnych przewodu pokarmowego
pozytywny

Wynik oceny:
Uzasadnienie oceny:
Projekt jest realizowany terminowo. Zmodyfikowano podejście eksperymentalne i nieliczne
niezakończone zdania zostaną zrealizowane w najbliższym czasie, a ponadto rozpoczęto już
pracę nad zadaniami z trzeciego roku. Promotor pozytywnie ocenia zaangażowanie
Doktoranta i współpracę z Nim. Przedstawiona prezentacja była jasna i poprawnie
zbudowana. Doktorant odpowiedział w sposób poprawny na zadawane pytania.

Imię i nazwisko doktoranta:

Aleksandra Gędaj

Promotorzy:

dr hab. Łukasz Opaliński

Temat rozprawy doktorskiej:

Rola zewnątrzkomórkowych galektyn w modulacji
przekazywania sygnałów przez czynniki wzrostu
fibroblastów FGF
pozytywny

Wynik oceny:
Uzasadnienie oceny:
Projekt jest realizowany bez większych odstępstw od harmonogramu. Doktorantka jest
współautorką jednej pracy przeglądowej i jednej (w recenzji) z wyników otrzymanych w
ramach projektu. Promotor bardzo pozytywnie ocenia Jej pracę i zaangażowanie. Prezentacja
była jasna, poprawnie zbudowana i w ciekawy sposób przedstawiona. Doktorantka
wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytania.

Imię i nazwisko doktoranta:

Edyta Skurska

Promotorzy:

prof. dr hab. Mariusz Olczak

Temat rozprawy doktorskiej:

Badanie komórkowego modelu schorzenia typu CDG,
spowodowanego mutacjami wybranych transporterów
nukleotydo-cukrów
pozytywny

Wynik oceny:
Uzasadnienie oceny:
Poza drobnymi opóźnieniami praca przebiega zgodnie z IPB. Doktorantka jest pierwszym
autorem publikacji (w recenzji) obejmującej wyniki otrzymane w ramach projektu. Złożyła
wniosek o grant PRELUDIUM. Promotor bardzo dobrze ocenia współpracę z Doktorantką.
Niestety prezentacja została bardzo źle przygotowana, wstęp był zbyt rozbudowany i nie
zawierający wielu elementów ważnych z punktu prowadzonych badań, brak jasno
sformułowanych celów, wyniki zaprezentowane w mało przejrzysty sposób, drastyczne nie
zmieszczenie się w przyjętych ramach czasowych. Doktorantka poprawnie odpowiadała na
zadawane pytania.
Imię i nazwisko doktoranta:

Dominika Żukowska

Promotorzy:

dr hab. Łukasz Opaliński

Temat rozprawy doktorskiej:

Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów
FGFR przez zewnątrzkomórkowe galektyny

pozytywny
Wynik oceny:
Uzasadnienie oceny:
Projekt jest realizowany terminowo, zaniechano wykonywania niektórych eksperymentów,
gdyż zgodnie z uzyskanymi danymi nie było to już właściwe, zrealizowano natomiast
niektóre działania zaplanowane na kolejne lata. Doktorantka jest współautorką pracy
przeglądowej z tematyki związanej z projektem, manuskrypt obejmujący otrzymane przez
Nią wyniki jest w przygotowaniu. Promotor bardzo dobrze ocenia pracę i zaangażowanie
Doktorantki oraz współpracę z Nią. Prezentacja została poprawnie zbudowana, dość jasno
przedstawiona. Doktorantka poprawnie odpowiadała na zadawane pytania.

