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Urodził się w 1951 r. w Kłodzku. Studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 
1969–1974 (dyplom lekarza otrzymał z tytułem „Prymus inter pares”). Stopieo naukowy 
doktora nauk medycznych uzyskał w 1980 r., doktora habilitowanego w 1991 r., tytuł 
naukowy profesora w 1999 r., stanowisko profesora zwyczajnego w 2004 r. Specjalista 
drugiego stopnia z protetyki stomatologicznej od 1979 r. oraz drugiego stopnia z 
periodontologii od 1995 r. 
Pełnione funkcje: twórca i kierownik od 1995 r. Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej 
Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, konsultant krajowy z zakresu periodontologii w latach 1996–2008, 
członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych (2001–2003), członek Sekcji Medycyny 
Wieku Rozwojowego KBN w latach 2001–2004, prezydent Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego 2002–2010, od 2005 r. prorektor ds. nauki AM we Wrocławiu, 
przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego 18 ogólnopolskich zjazdów 
stomatologicznych oraz 3 zjazdów międzynarodowych, organizator X oraz XI Kongresu 
Stomatologów Polskich. 
W latach 2000–2005 organizator i  pierwszy dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 
prorektor ds. nauki w okresie 2005–2011. Od 24.05 2011 r. pełnił obowiązki rektora, 
natomiast od 1.09 2012 r., sprawuje funkcję rektora Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu w kadencji 2012–2016. 
Członkostwo w towarzystwach naukowych: członek z wyboru Międzynarodowej Akademii 
Pierre Faucharda – wiceprezes, European Federation of Periodontology, European Academy 
of Periodontology, Groupement International pour la Recherche Scientifique en 
Stomatologie et Odontologie, członek honorowy i prezydent honorowy Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego. 
Stypendia, staże i szkolenia: Węgry (Debreczyn), Rosja (Moskwa), Niemcy (Erfurt, Drezno, 
Coburg, Bensheim), Holandia (Amsterdam), Lichtenstein (Schan), Austria (Wiedeo). 
Dorobek naukowy: autor ponad 260 opracowao i prac naukowych, autor rozdziałów w 5 
podręcznikach medycznych. Promotor 12 ukooczonych i 1 wszczętego przewodu 
doktorskiego, opiekun 2 habilitacji, recenzent dorobku naukowego 8 profesorów, 7 
doktorów habilitowanych i 25 przewodów doktorskich. Członek komitetu redakcyjnego 5 
czasopism medycznych. 
Główne kierunki badawcze: badania nieswoistej odporności w chorobach przyzębia, 
mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów 
stosowanych w periodontologii, stan przyzębia po przeszczepach nerek, choroby błony 
śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie 
periodontopatii. 


