Prof. Piotr Dzięgiel urodził się w 1964 roku we Wrocławiu. W 1991 roku ukończył studia z wyróżnieniem
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Następnie rozpoczął pracę oraz
specjalizację w Zakładzie Patomorfologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W 1994
roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Higieny AM we Wrocławiu.
Również w tym samym roku uzyskał I stopień specjalizacji z patomorfologii do której się kształcił w
Zakładzie Anatomii Patologicznej AM. W tym czasie odbywał liczne staże krajowe, dotyczące głównie
zagadnień związanych z histopatologiczną diagnostyką onkologiczną. Zwieńczeniem pracy badawczej,
prowadzonej w Katedrze i Zakładzie Higieny, była obroniona w 1999 roku praca doktorska pt. „Rola
egzogennej melatoniny podczas kardiotoksycznego działania dauno- i doksorubicyny na mięsień
sercowy szczura”. Prof. Piotr Dzięgiel w 2000 roku (po przeniesieniu) rozpoczął pracę w Katedrze i
Zakładzie Histologii i Embriologii. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
medycznych w zakresie medycyny na podstawie dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy
habilitacyjnej pt.: „Rola ekspresji metalotionein (MT) w komórkach różnych typów nowotworów”. Z
dniem 1 marca 2007 roku po wygraniu konkursu, został powołany przez JM Rektora AM we Wrocławiu
do pełnienia funkcji kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. Od 2000 roku, po przejściu
na stanowisko adiunkta do Katedry i Zakładu Histologii, działalność naukowo-badawcza oraz
organizacyjna, prowadzona przez Prof. Piotr Dzięgiela zaowocowała licznymi, znaczącymi sukcesami.
Osiągnięte rezultaty badań były publikowane w prestiżowych czasopismach, a także nagradzane:
indywidualna nagroda Ministra Zdrowia (2003), zespołowa nagroda Ministra Zdrowia (2006), liczne
nagrody JM Rektora AM (2000, 2004, 2006 – 2012, 2014-2015). W 2014 roku dr hab. Piotr Dzięgiel z
rąk Prezydenta RP otrzymał Tytuł Profesora.
W latach 2005 - 2008, Prof. Piotr Dzięgiel odbywał staże naukowe w ośrodkach współpracujących z
Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii AM we Wrocławiu. W 2005, 2007 – 2008 w Instytucie
Patologii im. Rudolfa Virchowa w Berlinie (Institut für Pathologie „Rudolf-Virchow-Hause), a w roku
2006 na Uniwersytecie w Padwie (Laboratory of Applied Myology, CNR Institute of Neuroscience, Unit
for Neuromuscular Biology and Physiopathology).
Działalność naukowa i organizacyjna Prof. Piotra Dzięgiela przełożyła się na wymierne osiągnięcia. Prof.
Piotr Dzięgiel był kierownikiem jednego projektu KBN, trzech projektów badawczych MNiSW
(dotyczących badań nad guzami tkanek miękkich oraz czerniakiem) oraz był kierownikiem 2 projektów
NCN (badania nad rakiem gruczołu piersiowego i niedrobnokomórkowym rakiem płuc: 2011 – 2015).
Był również kierownikiem 2 zadań w ramach projektów POIG finansowanych ze środków EU: WCB EIT+
„Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych” oraz WROVASC „Badanie angiogenezy oraz
limfangiogenezy w guzach pierwotnych i przerzutach nowotworowych”.
Dorobek naukowy Prof. Piotra Dzięgiela to: 202 (wg PubMed) pełnotekstowych prac o łącznym IF =
323,328 oraz punktów MNiSW = 4189 (Indeks Hirscha H = 18; łączna liczba cytowań bez autocytowań
1044 wg Web of Science Core Collection), kilka rozdziałów w monografiach anglo- i polskojęzycznych,
5 zgłoszeń patentowych i 1 patent. Był on także promotorem w 10 zakończonych przewodach
doktorskich. Prof. Piotr Dzięgiel jest: Prezesem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
(od 2010); członkiem Komitetu Cytobiologii PAN (od 2011); V-ce Przewodniczący Komisji Inżynierii
Biomedycznej PAN we Wrocławiu (od 2009) oraz Przewodniczącym od 2015 roku; członkiem kolegiów
redakcyjnych: Folia Histochemica et Cytobiologica; World Journal of Methodology; International
Journal of Chronic Diseases; Advances in Clinical and Experimental Medicine. Od 2014 roku jest
członkiem International Scientific Advisory Board of International Institute of Anticancer Research
(IIAR), a od 2016 Editorial Academy of the International Journal of Oncology. W latach 2008-2010 był
członkiem paneli recenzenckich projektów finansowanych przez MNiSW, a w latach 2011-2015

zespołów ekspertów NCN w panelu Nauk o Życiu. Wielokrotnie był także recenzentem oceniającym
wnioski FNP.
Prof. Piotr Dzięgiel wraz z zespołem w 2014 roku otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem oraz Nagrodę
Specjalną Stowarzyszenia Wynalazczości z Tajwanu (Taiwan Prominent Inventor Association), które
zostały przyznana na 63 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „Brussels
Innova” - za wynalazek: "Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową
chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego". Także w 2014 roku Prezydent
RP przyznał prof. Piotrowi Dzięgielowi Złoty Krzyż Zasługi. Z kolei w 2015 roku został On wyróżniony
Zespołową Nagrodą Naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN za
eksperymentalne badania wpływu masażu na proces angiogenezy.
W działalności dydaktycznej od początku swojej pracy w Akademii, a później Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu, kształci studentów wszystkich kierunków. Był ponadto Opiekunem II roku
Wydziału Lekarskiego (2005 – 2007); członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2012);
Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2012 - 2016); założycielem SKN Histologii i
Biologii Molekularnej, którego wychowankowie sięgali po najwyższe krajowe laury naukowe
(„Diamentowy Grant”, stypendia MNiSW oraz FNP); współautorem dwóch podręczników dla
studentów: Histologia (2013) i Seminaria z Cytofizjologii (2014).

