
Projekty NCN 
 

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt 

 

1. Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika 

kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu 

immunologicznego indyków 

OPUS 

 

prof. dr hab. Jan Jankowski 

2. Genomiczne determinanty wybranych cech nasienia buhajów 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Stanisław Kamiński 

 
 
 

Wydział Biologii i Biotechnologii 

 

1. Różnorodność genetyczna polskich populacji Pulsatilla patens L. jako miara 

ich potencjału ewolucyjnego, ocena zagrożenia i możliwości ochrony w Polsce 

37 konkurs MNiSW 

 

dr Monika Szczecińska 

2. Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoetes 

lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Czesław Hołdyński 

3. Rola wybranych metabolitów RR (resistance related) z grupy flawonoidów 

oraz kwasów fenolowych w biosyntezie trichotecenów u Fusarium culmorum 

i F. graminearum 

OPUS 

 

dr hab. inż. Tomasz Kulik 

4. Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na 

różnorodność porostów epifitycznych grabu Carpinus betulus i konsekwencje 

dla ochrony lichenobioty 

PRELUDIUM 

 

mgr Justyna Szydłowska 

5. Rola syntazy galaktinolowej (GolS) w reakcji dojrzewających nasion roślin 

strączkowych na stresy abiotyczne 

37 konkurs MNiSW 

 

 

dr Ewa Gojło 

6. Prognozowanie zmian w środowisku przyrodniczym zanieczyszczonym lekami 

weterynaryjnymi 

40 konkurs MNiSW 

 

 

dr hab. Agnieszka Piotrowicz-
Cieślak, prof. UWM 

7. Zmiany w metabolomie i proteomie siewek wybranych gatunków roślin 

uprawnych w odpowiedzi na stresy abiotyczne 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Lesław Lahuta 

8. Polimorfizm rodziny genów kosmówkowych pPAG (porcine Pregnancy-

Associated Glycoproteins) a wskaźniki reprodukcyjne świni domowej 

37 konkurs MNiSW 

 

 

dr inż. Grzegorz Panasiewicz 



9. Rola hormonów steroidowych oraz cyklicznego AMP i kinazy białkowej A w 

regulacji ekspresji akwaporyny 1, 5 i 9 w macicy świni w czasie cyklu rujowego 

i wczesnej ciąży 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. wet. Mariusz Skowroński 

10. Synteza i sekrecja estrogenów w tkankach macicy świni podczas wczesnej 

ciąży 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Anita Franczak, prof. 
UWM 

11. Współdziałanie genisteiny i 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny w regulacji 

funkcji komórek ziarnistych jajnika świni  

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Renata Ciereszko 

12. Ekspresja genu i białka receptora androgenowego w przysadce, jądrach i 

nadnerczach indorów (Meleagris gallopavo) w czasie wzrostu i rozwoju 

1 konkurs NCN 

 

mgr Jacek Kieżun 

13. Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie 

cyklu rujowego 

1 konkurs NCN 

 

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński 

14. Rola oreksyn i adiponektyny w kontroli funkcji macicy świń w okresie 

wczesnej ciąży 

3 konkurs NCN 

 

dr Nina Smolińska 

15. Profile transkryptomiczne tkanek macicy oraz komórek krwi obwodowej świń 

w okresie matczynego rozpoznania ciąży 

PRELUDIUM 

 

mgr Bartosz Wojciechowicz 

16. Analiza proteomu endometrium i zarodków świni domowej (Sus scrofa 

domestica) 

PRELUDIUM 

 

mgr Justyna Kołakowska 

17. Fizjologiczne i toksykologiczne aspekty aktywacji receptora węglowodorów 

aromatycznych (AhR) w regulacji funkcji komórek ziarnistych jajnika świni 

OPUS 

 

prof. dr hab. Renata Ciereszko 

18. Identyfikacja i charakterystyka sekwencji rodziny genów kodujących 

glikoproteiny ciążowe PAG (Pregnancy-associated glycoprotein) u bobra 

europejskiego (Castor fiber L.) 

PRELUDIUM 

 

mgr Aleksandra Zamojska 

19. Ekspresja leptyny i oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i podwzgórze-przysadka-gonady 

(HPG) bobra europejskiego (Castor fiber) 

OPUS 

 

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński 

20. Molekularne uwarunkowania aktywności gonadotropowej przesadki świni 

podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży 

OPUS 

 

dr Agata Żmijewska 

21. Wpływ hormonów gonadotropowych i hormonu wzrostu na regulację 

ekspresji akwaporyny 1, 5 i 9 w komórkach pęcherzyka jajnikowego świni 

OPUS 

 

dr hab. Mariusz Skowroński 

22. Potencjał rozrodczy diploidalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb 

Cobitis (Pisces, cobitidae) 

prof. dr hab. Alicja Boroń 



3 konkurs NCN 

 

23. Ekspresja genów metabolizmu trehalozy i glikogenu u rozwijającego się 

czerwiu robotnic pszczoły miodnej porażonego Varroa destruktor 

29 konkurs MNiSW 

 

dr Elżbieta Łopieńska-Biernat 

24. Wpływ peptydów opioidowych uwalnianych z kazein mleka krowiego o 

różnych wariantach genetycznych na ekspresję receptora MOP i DPPIV w 

systemie hybrydowym in vitro z wykorzystaniem komórek Caco-2 oraz 

limfocytów z krwi osób zdrowych i alergików 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Elżbieta Kostyra 

25. Ekspresja dysmutazy ponadtlenowej u pszczoły samotnicy murarki ogrodowej 

(Osmia rufa) 

PRELUDIUM 

 

mgr Kamila Dmochowska-Ślęzak 

26. Zmiany w proteomie i związkach fenolowych w liściach winorośli (Vitis 

vinifera L.) pod wpływem długotrwałego stresu chłodu 

PRELUDIUM 

 

mgr Angelika Król 

27. Udział ścieżki Toll oraz mikroRNA w regulacji układu odpornościowego u 

pszczoły miodnej Apis mellifera carnica w odpowiedzi na zarażenie Varroa 

destruktor 

PRELUDIUM 

 

mgr Ewa Zaobidna 

28. Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie składu i 

aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Sylwia Lew 

29. Próba zastosowania grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w 

standardowych metodach oceny czystości wód powierzchniowych 

39 konkurs MNiSW 

dr Anna Biedunkiewicz 

 

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  

 

1. Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania 

obserwacji z europejskich systemów nawigacyjnych Galileo i EGNOS w 

precyzyjnym wyznaczaniu pozycji 

3 konkurs NCN 

 

mgr inż. Jacek Paziewski 

2. Nowe metody modelowania jonosfery oparte na opracowaniu absolutnych 

obserwacji fazowych sygnałów GNSS oraz pomiarów okultacyjnych 

OPUS 

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz 

3. Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania 

opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS na estymowane parametry 

troposfery oraz realizację systemu ETRS89 przez stacje ASG-EUPOS 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Katarzyna Stępniak 

4. Modelowanie dynamiki cen nieruchomości przy zastosowaniu teorii katastrof 

i praw skalowania 

OPUS 

 

dr Mirosław Bełej 



5. MARSH-ALL - Eksperymentalne zastosowanie innowacyjnych technik 

teledetekcji (Pol-IN-SAR, HyperSpectral) w ocenie wybranych elementów 

ekohydrologicznych dolin rzek nizinnych 

OPUS 

 

dr hab. inż. Marek Mróz, prof. 
UWM 

6. Ocena możliwości wykorzystania misji satelitarnych do badania lokalnych 

uwarunkowań hydrologicznych 

OPUS 

dr inż. Monika Biryło 

 
 
 

Wydział Nauk Humanistycznych 

 

1. Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjno-dyskursywna analiza komunikacji 

"urzędnik-klient" i charakterystyka gatunku 

3 konkurs NCN 

 

dr hab. Mariusz Rutkowski,  
prof. UWM 

2. Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła  

OPUS 

 

dr Iwona Maciejewska 

3. Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik 

elektroniczny 

OPUS 

 

dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM 

4. Szkolnictwo publiczne w Krzemieńcu w latach 1773-1939 

1 konkurs NCN 

 

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. 
UWM 

5. Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją - podstawy teoretyczne i próba 

badań w środowisku 

3 konkurs NCN 

dr hab. Marzena Świgoń 

 
 
 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

 

1. Lokalizacja oraz immunohistochemiczna charakterystyka neuronów 

zaopatrujących torebkę stawową stawu biodrowego owcy 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. Waldemar Sienkiewicz, 
prof. UWM 

2. Lokalizacja i kodowanie chemiczne zewnątrzpochodnych neuronów 

zaopatrujących okolicę przedodźwiernikową żołądka świni domowej w stanie 

fizjologicznym oraz w wybranych stanach patologicznych 

39 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Jarosław Całka 

3. Farmakokinetyka i interakcje tigecykliny u indyków 

PRELUDIUM 

 

mgr Agnieszka Jasiecka 

4. Właściwości immunotropowe kwasu kynureninowego-toksyczność, 

wchłanianie oraz wpływ na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Andrzej Siwicki 

5. Zastosowanie metody real-time PCR do oceny ekspresji genów 

odpowiedzialnych za produkcję enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica 

38 konkurs MNiSW 

 

dr Agata Bancerz-Kisiel 

6. Badania molekularne w zwalczaniu i monitorowaniu sytuacji epizootycznej 

choroby aleuckiej norek w Polsce 

dr hab. Jan Siemionek, 
 prof. UWM 



40 konkurs MNiSW 

 

7. Odporność swoista i nieswoista błon śluzowych górnych dróg oddechowych 

oraz wpływ odporności naturalnej biernej na rozwój rezystencji 

poszczepiennej u piskląt indyczych uodpornionych przeciwko TRT 

1 konkurs NCN 

 

lek. wet. Marcin Śmiałek 

8. Wczesne diagnozowanie zakażeń Mycobacterium paratuberculosis u cieląt 

przeznaczonych do stad produkujących mleko na cele konsumpcyjne dla ludzi 

40 konkurs MNiSW 

 

dr Agnieszka Wiszniewska-
Łaszczych 

9. Porównanie cech patogenności drobnoustrojów rodzaju Campylobacter 

wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi 

40 konkurs MNiSW 

 

dr Beata Wysok 

10. Ocena wybranych wskaźników rozrodczych i toksykologicznych w mieszanej 

mikotoksykozie fuzaryjnej świń 

38 konkurs MNiSW 

 

dr Łukasz Zielonka 

11. Ocena wpływu oraz interakcji estrogenów środowiskowych (ZEA, DDE) w 

wybranych tkankach układu pokarmowego i rozrodczego loszek 

38 konkurs MNiSW 

 

dr Ewa Jakimiuk 

12. Rola prostaglandyny E w regulacji ciałka żółtego suk w cyklu rujowym 

36 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Tomasz Janowski 

13. Mechanizm odklejenia błon płodowych u klaczy, jako determinujący 

wystąpienie zatrzymania łożyska u tych zwierząt 

SONATA 

 

dr n. wet. Anna Rapacz-Leonard 

14. Diagnostyka śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego u kotów 

38 konkurs MNiSW 

dr Sylwia Lew 

 
 
 

Wydział Nauk Technicznych 

 

1. Konstrukcja układów przetwarzania i magazynowania energii w małych, 

przydomowych siłowniach wiatrowych 

37 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Janusz Piechocki 

2. Układ sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego 

z jednoczesnym odbiorem ciepła 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Maciej Neugebauer 

3. Modele funkcjonalne i badania konstrukcji quasi-autonomicznego punktu 

oświetleniowego lub sygnalizacyjnego 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Grzegorz Zboiński, 
prof. UWM 

4. Analiza struktur z warstwą brzegową adaptacyjną metodą elementów 

skończonych typu hp 

1 konkurs NCN 

 

mgr inż. Łukasz Miazio 

5. Adaptacyjne bryłowo-powłokowe elementy przejściowe typu hp do 

adaptacyjnego modelowania i analizy struktur złożonych 

1 konkurs NCN 

mgr inż. Magdalena Zielińska 



 

6. Wykorzystanie ultradźwięków oraz komputerowej analizy obrazu do oceny 

jakości mięsa i wędlin 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Marek Markowski 

7. Optymalizacja sterowania gazowym silnikiem z ZS CR zasilanym paliwem 

odnawialnym II generacji w skojarzonym agregacie prądotwórczym 

39 konkurs MNiSW 

dr inż. Sławomir  Wierzbicki 

 
 
 

Wydział Nauki o Żywności 

 

1. Zastosowanie opakowań aktywnych do pakowania serów twarogowych 

 i dojrzewających 

39 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Helena Panfil-
Kuncewicz 

2. Bezodpadowa technologia serów twarogowych otrzymywanych ze wszystkich 

białek mleka 

39 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Jerzy Szpendowski 

3. Właściwości reologiczno-sensoryczne serów o zmienionej proporcji alfa  

s-kazeiny do beta-kazeiny 

3 konkurs NCN 

 

dr inż. Justyna Żulewska 

4. Ocena cech prozdrowotnych kaszy gryczanej w zależności od surowca, 

procesu produkcji i przechowywania 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Joanna Klepacka 

5. Modelowanie zmian barwy ziarniaków pszenicy jednolitej odmianowo  

w funkcji wybranych składników chemicznych oraz twardości bielma 

39 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. 
UWM 

6. Opracowanie bezodpadowej technologii przetwarzania owoców rokitnika 

(Hippophaë rhamnoides L.) oraz ocena właściwości bioaktywnych 

otrzymanych produktów 

39 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Ryszard 
Zadernowski  

7. Charakterystyka wybranych terpenoidów jako bioaktywnych substancji 

pochodzenia roślinnego oraz ich wykorzystanie do stabilizacji olejów 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Sylwester Czaplicki 

8. Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności 

antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Bartłomiej Dziuba 

9. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini 

VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp.  

i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Anna Zadernowska 

10. Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w 

serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości  

40 konkurs MNiSW 

dr inż. Beata Nalepa 



11. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus 

izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem 

ich roli w przenoszeniu i przekazywaniu genów oporności na antybiotyki  

i czynników wirulencji 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Wioleta Chajęcka-
Wierzchowska 

12. Kształtowanie mikrostruktury i fizycznych właściwości mikrokapsułek 

bioolejów roślinnych 

39 konkurs MNiSW 

prof. dr hab. inż. Lidia Zander 

 
 
 

Wydział Nauk o Środowisku 

 

1. Wpływ wybranych parametrów środowiskowych i biologicznych na dynamikę 

stada tarłowego troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. w systemie rzeki 

Łeby 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Adam Lejk 

2. Zastosowanie biotechnologicznych metod rozrodu ryb w ochronie i 

odtwarzaniu pul genowych linii, populacji i gatunków ryb z rodzaju Salmo i 

Salvelinus 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Konrad Ocalewicz 

3. Biologia rozrodu ryb jesiotrowatych zastosowanie manipulacji genomowych 

do analizy systemu determinacji płci sterleta (Acipenser ruthenus) 

OPUS 

 

dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat 

4. miR-34a jako potencjalny negatywny modulator ekspresji genów bcl2 i cdk6 w 

odpowiedzi na działanie mikrocystyny-LR u ryb 

PRELUDIUM 

 

mgr Alicja Piasecka 

5. Struktura gatunkowa i aktywność tlenowego osadu granulowanego podczas 

ekspozycji na bisfenol A 

OPUS 

 

dr inż. Agnieszka Cydzik-
Kwiatkowska 

6. Wpływ usieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników i metali 

ciężkich z roztworów wodnych 

3 konkurs NCN 

 

mgr inż. Tomasz Jóźwiak 

7. Mechanizm powstawania wodoru w układzie zamkniętym z wykorzystaniem 

mikroglonów z gatunku Platymonas Subcordiformis przy zastosowaniu wody 

pochodzącej z przybrzeżnej strefy Morza Bałtyckiego 

3 konkurs NCN 

 

mgr inż. Magda Dudek 

8. Wpływ źródła węgla na efektywność i parametry symultanicznie 

zachodzących procesów hydrogenotroficznej denitryfikacji i elektrokoagulacji 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Izabella Kłodowska 

9. Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego 

w jeziorach zmienionych antropogenicznie 

1 konkurs NCN 

 

dr Renata Brzozowska 

10. Bakterie tetracyklinooporne jako indykatory lekooporności w wodach 

powierzchniowych odbierających oczyszczone ścieki komunalne oraz odpływy 

z gospodarstw rybackich 

39 konkurs MNiSW 

dr inż. Monika Harnisz 



11. Biotechnologia rozrodu i podchowu ciosy Pelecus cultratus (L.) w warunkach 

kontrolowanych 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. inż. Roman Kujawa 

12. Biotechnologia rozrodu i podchowu minoga rzecznego Lampetra fluviatilis (L.) 

w warunkach kontrolowanych 

OPUS 

 

prof. dr hab. inż. Roman Kujawa 

13. Wykorzystanie kompostu jako czynnika stabilizującego w procesach 

remediacji gleb zanieczyszczonych metalami (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Zygmunt Gusiatin 

14. Molekularna regulacja syntezy mcI-PHA u Pseudomonas putida KT2440 

OPUS 

 

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, 
prof. UWM 

15. Rola mikroRNA w mechanizmie hepatotoksyczności mikrocystyny-LR u ryb 

OPUS 

 

prof. dr hab. Paweł Brzuzan 

16. Udział polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) w strukturze granul tlenowych 

w zależności od dostępności organicznych związków węglowych 

PRELUDIUM 

 

mgr Paulina Rusanowska 

17. Ocena zmian środowiska abiotycznego jezior o niskiej alkaliczności 

zachodzących pod wpływem zastosowania soli glinu 

OPUS 

 

dr inż. Michał Łopata 

18. Badanie procesu mikrofalowej destabilizacji struktury lignocelulozowej 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Anna Grala 

19. Wpływ zasolenia i niskiej temperatury na aktywność biologiczną 

mikroorganizmów nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych zasiedlających filtry 

wypełnione granulatem przygotowanym z popiołów ze spalania osadów 

ściekowych 

PRELUDIUM 

 

mgr inż. Kamila Ostrowska 

20. Zewnętrzne źródło węgla jako potencjalny czynnik rozmieszczenia i 

aktywności bakterii denitryfikacyjnych i defosfatacyjnych w układzie 

hybrydowym błony biologicznej i osadu czynnego 

PRELUDIUM 

mgr inż. Artur Mielcarek 

 
 
 

Wydział Nauk Społecznych 

 

1. Kobiety w związkach intymnych. Studium Empiryczno-krytyczne 

1 konkurs NCN 

 

dr Monika Grochalska 

2. Partycypacja, deliberacja, alienacja - legitymizacja władzy sądowniczej  

w społeczeństwie obywatelskim 

SONATA 

dr Stanisław Burdziej 

 
 
 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

 

1. Badanie aktywności przeciwutleniających roślinnych związków 

polifenolowych - aplikacja metod elektrochemicznych w eksperymentalnym 

dr Danuta Zielińska 



modelu in vitro 

40 konkurs MNiSW 

 

2. Wpływ lignanów na biomasę i profil toksynotwórczy Fusarium graminearum 

3 konkurs NCN 

 

dr hab. inż. Tomasz Kulik 

3. Zmienność składu mineralogicznego i właściwości gleb wytworzonych  

z utworów glacjolimnicznych (zastoiskowych) w Polsce północno-wschodniej 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Mirosław 
Orzechowski 

4. Identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz 

odporności na rdzę (Melampsora epitea) 

38 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Jerzy Przyborowski, 
prof. UWM 

5. Produkcyjność i wartość energetyczna biomasy klonów wierzby (Salix spp.) 

uprawianych ekstensywnie na glebie organicznej 

40 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Stefan Szczukowski 

6. Funkcjonowanie i ochrona starorzeczy w aspekcie tworzenia optymalnych 

warunków bytowania ichtiofauny na przykładzie doliny Biebrzy 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. inż. Katarzyna Glińska-
Lewczuk, prof. UWM 

7. Wykorzystanie roślin w ocenie środowiska zanieczyszczonego lekami 

weterynaryjnymi 

1 konkurs NCN 

prof. dr hab. Barbara Adomas 

 
 
 

Wydział Teologii 

 

1. Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów 

1 konkurs NCN 

 

mgr Małgorzata Prusak 

2. Kreatywność mieszkańców Lomé w sytuacji wzrastającego ubóstwa 

OPUS 

 

ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. 
UWM 

3. Wybrane greckie teksty religijne z okresu poklasycznego 

OPUS 

prof. dr hab. Michał 
Wojciechowski 

 
 
 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

 

1. Kultura organizacyjna jako determinanta procesów innowacyjnych 

przedsiębiorstw przemysłowych 

39 konkurs MNiSW 

 

dr Anna Strycharska-Rudzewicz 

2. Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na 

przykładzie urzędów miast 

39 konkurs MNiSW 

 

dr Marek Siemiński 

3. Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania  polskiego rolnictwa 

na przykładzie produkcji mleka 

3 konkurs NCN 

 

dr Karolina Babuchowska 

4. Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy - czynniki 

kształtujące i interakcje 

dr hab. inż. Renata Marks-
Bielska, prof. UWM 



OPUS 

 

5. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie 

życia 

3 konkurs NCN 

 

mgr Marcin Janusz 

6. Handel zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce 

SONATA 

dr Jarosław Nazarczuk 

 
 
 

Wydział Matematyki i Informatyki 

 

1. Geometryczne aspekty układów dynamicznych 

3 konkurs NCN 

 

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski 

2. Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne 

40 konkurs MNiSW 

 

dr inż. Przemysław Górecki 

3. Relaksometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla ciał stałych 

OPUS 

dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM 

 
 
 

Wydział Prawa i Administracji 

 

1. Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania w prawie 

polskim - studium porównawcze 

38 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Stanisław Pikulski 

2. Skutki implementacji dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z 11 lipca 2007 r. dla uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych 

polskich spółek publicznych 

40 konkurs MNiSW 

 

dr Jakub Zięty 

3. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka 

1 konkurs NCN 

 

dr Maciej Lubiszewski 

4. Prawne aspekty zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej przez 

publiczne szkoły wyższe 

SONATA 

dr Marek Salamonowicz  

 
 
 

Wydział Nauk Medycznych 

 

1. Ocena potencjału do różnicowania jak i właściwości immunomodulujących 

mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego 

transplantowanych w świńskim modelu zwyrodnienia krążków 

międzykręgowych 

SONATA 

 

dr Aleksandra Habich  

2. Ocena procesów regeneracyjnych w świńskim modelu zwyrodnienia krążków 

międzykręgowych po transplantacji mezenchymalnych komórek 

macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego 

OPUS 

dr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. 
UWM 



 

3. Analiza in vitro i  in vivo trzewno-afferentnych neuronów unerwiających 

pęcherz świni 

3 konkurs NCN 

 

dr Anna Kozłowska 

4. Analiza ekspresji genu PLAGL1 jako markera molekularnego raka jelita 

grubego oraz regulatora ekspresji acetylotransferaz histonowych (p300/CBP, 

PCAF) i białek szlaku apoptozy (p53 oraz Bax) 

39 konkurs MNiSW 

 

prof. dr hab. Zbigniew Kmieć 

5. Analiza ekspresji genu PLAGL1 jako markera molekularnego raka nerki oraz 

regulatora ekspresji acetylotransferaz histonowych (p300/CBP, PCAF) i białek 

szlaku apoptozy (p53 oraz Bax) 

39 konkurs MNiSW 

 

dr Janusz Godlewski 

6. Epigenetyczna regulacja ekspresji DDR1 i IKK beta w liniach komórkowych 

raka nerki - rola mikro-RNA-199a-5p i mikro-RNA-199b-5p w patogenezie raka 

jasnokomórkowego nerki 

OPUS 

 

dr Jolanta Kiewisz 

7. Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod  oceny 

postawy i funkcji układu ruchu w diagnostyce, monitorowaniu i ocenie 

skuteczności terapii deformacji kyfotycznych kręgosłupa 

40 konkurs MNiSW 

 

dr hab. Ireneusz Kowalski, prof. 
UWM 

8. Badanie polimorfizmu intronu 1 genu kodującego zewnątrzbłonową domenę 

receptora EGFR u chorych na nowotwory złośliwe rozwijających wysypkę 

trądzikopodobną związaną ze stosowaniem cetuximabu 

39 konkurs MNiSW 

 

dr hab. Sergiusz Nawrocki, prof. 
UWM 

9. Wpływ modeli żywienia kobiet z przebytą cukrzycą ciążową na rozwój zespołu 

metabolicznego u kobiet oraz nadwagi i otyłości u potomstwa 

38 konkurs MNiSW 

prof. dr hab. Elżbieta Bandurska-
Stankiewicz 

 
 


