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Rada Nauk Medycznych zawiadamia, że w dniu 17.09.2021r. (piątek) o godz. 09.00  

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń technicznych 

umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem 

obrazu i dźwięku*  n/w: 

 

Lek. Jolanta Klonowska 
 

Temat rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu polimorfizmów genów kodujących cytokiny: TSLP, 

IL-17, IL-19 na rozwój i przebieg atopowego zapalenia skóry.” 

 

Doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne 

 

Promotor:        dr hab. Magdalena Trzeciak prof. uczelni 

Recenzenci:   dr hab. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek prof. uczelni 

             dr hab. Adriana Polańska 

  

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

korzystając z linku, który zostanie udostępniony w dniu obrony na stronie 

https://doktoratyihabilitacje.gumed.edu.pl/17461.html 

 
Streszczenie i recenzje ww. rozprawy są dostępne na stronie internetowej GUMed pod 

powyższym adresem. 
 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej GUMed przy ul. Dębinki 1 w 

Gdańsku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki - tel. 58 349 

10 40 lub email: biblsekr@gumed.edu.pl w celu umówienia się do zapoznania z rozprawą 

doktorską. 

 
*Podstawa prawna : Na podstawie §8 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 

2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-

2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 i 374) w art.101, 178 ust.1a., w art.191 ust.1a.  

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych 

      Prof. dr hab. M. Alicja Dębska-Ślizień 
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