
Lp. Wykładowca Temat
Charakter pracy ( teoretyczna czy 

praktyczna)

1. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Grzyby mykoryzowe w chronie upraw ziemniaka przed chorobami wirusowymi praktyczna

2. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
Wirus Y ziemniaka (PVY) - ważny gospodarczo patogen upraw ziemniaka

praktyczna

3. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Badania nad endofitami promującymi wzrost wieloletniej rośliny uprawnej Kernza praktyczna

4.
dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

Prognostyczne znaczenie metylacji/demetylacji w czerniakach oka człowieka
praktyczna

5.
dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

Identyfikacja parametrów hipoksji w różnych typach biologicznych raka piersi praktyczna

6.
dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

Witamina D – potencjalny czynnik terapeutyczny w leczeniu raka piersi praktyczna

7. dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK

Ekspresja metalotionein i ocena zawartości cynku w roślinach uprawnych

praktyczna

8. dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK

Rola alarmonów w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia

praktyczna

9. dr hab. Krzysztof Domagalski, prof. UMK Zmienność genetyczna oraz profil ekspresji interleukiny 6 u pacjentów przewlekle 

zakażonych HCV

praktyczna

10. dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK Biologiczna aktywność promieniowców środowisk wodnych praktyczna

11. dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK Analiza potencjału biotechnlogicznego wśród promieniowców glebowych praktyczna

12. dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof. UMK Diagnostyka molekularna w laboratoriach przemysłowych teoretyczna

13.
dr hab. Łukasz Kuźbicki, prof. UMK

Poszukiwanie markerów czerniaka analizując dostępne w bazach danych wyniki 

badań ekspresji genów
praktyczna

14. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK Potencjalna rola miozyny VI podczas kolektywnej migracji komórek granicznych w 

jajniku Drosophila melanogaster .

praktyczna

15. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK Immunozłotowa technika lokalizacji antygenu w badaniach nad oogenezą 

Drosophila  – nowe podejście metodyczne z wykorzystaniem transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej.

praktyczna

16. dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK Ekspresja izoform miozyny VI w wybranych tkankach Mus musculus . praktyczna

17. dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK Charakterystyka molekularna izoform miozyny VI podlegających ekspresji w jądrach 

i najądrzach Mus musculus .

praktyczna

18. dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof. UMK Immunolokalizacja wybranych markerów epigenetycznych w komórkach gametofitu 

żeńskiego Arabidopsis thaliana - mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

praktyczna

19. dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof. UMK Immunolokalizacja wybranych markerów epigenetycznych w komórkach gametofitu 

męskiego Arabidopsis thaliana - mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

praktyczna

20. dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK Krzyżowanie mutantów A. thaliana  w celu uzyskania linii stosowanej do 

immunopercypitacji jąder komórkowych.

badawcza

21. dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK Próba opracowania techniki izolacji granul stresowych w celu poznania 

transkryptomu

badawcza

22. dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK Transkryptom jądrowy komórek korzeni A. thaliana  poddanynych stresowi 

niedotlenienia

badawcza

23. dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK Rola m6A (N6-metyloadenozyny) w dystrybucji poli(A) RNA - analiza mutantów 

Arabidopsis thaliana

badawcza

24.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Badanie lokalizacji mRNA w komórce (mikroskopia wysokorozdzielcza)

praktyczna

25.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Badanie lokalizacji snRNA w komórce (mikroskopia wysokorozdzielcza)

praktyczna

26.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Udział biokondesatów molekularnych w metabolizmie mRNA na terenie jądra.

praktyczna

27.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Udział biokondesatów molekularnych w metabolizmie mRNA na terenie cytoplazmy.

praktyczna

28.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Dojrzewanie niskocząsteczkowych jądrowych RNA (snRNA) – badania z użyciem 

hybrydyzacji in situ i laserowej fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej.

praktyczna

29. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK Wpływ substancji bioaktywnych wbudowanych w polimery na biodegradację w 

środowisku naturalnym

praktyczna

30. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK Potencjał przeciwgrzybowych enzymów mikrobiologicznych praktyczna

31. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK Analiza mikrobiologiczna wody przeznaczonej do celów gospodarczych praktyczna

32. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK Wpływ sposobu przechowywania żywności na zmianę liczebności bakterii 

patogennych

praktyczna

33. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK Wpływ  potencjalnych przeciwgrzybowych substancji bioaktywnych  na zmianę 

aktywności biologicznej mikroorganizmów

praktyczna

34. dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK Wpływ tolerancji endotoksynowej na wzrost raka piersi praktyczna

35. dr Bliss Furtado (z puli prof. dr hab. Katarzyny 

Hrynkiewicz)

Effect of inoculation and salinity on grass praktyczna

36. dr Paulina Glazińska (z puli dr hab. Jacka Kęsego, prof. 

UMK)

Porównanie akumulacji wybranych mikro RNA u dwóch odmian łubinu żółtego praktyczna

37. dr Tomasz Jędrzejewski (z puli dr hab. Sylwii Wrotek, prof. 

UMK)

Wpływ skojarzonego działania ekstraktu z grzyba Coriolus versicolor i 

doksorubicyny na komórki nowotworowe

praktyczna

Tematy prac magisterskich - kierunek diagnostyka molekularna - rok akademicki 2022/2023



38. dr Agnieszka Ludwiczak (pula dr hab. Agnieszki Piernik, 

prof. UMK)

Enzymy zależne od energii w adaptacji halofitów do słonych siedlisk praktyczna

39. dr Agnieszka Ludwiczak (pula dr hab. Agnieszki Piernik, 

prof. UMK)

Fitoremediacyjne właściwości halofitów praktyczna

40. dr Agnieszka Mierek-Adamska  (puli dr hab. Grażyny B. 

Dąbrowskiej, prof. UMK)

Analiza funkcji metalotionein roślinnych poprzez edycję genomu CRISPR/Cas9 praktyczna

41. dr Małgorzata Pawlikowska (z puli dr hab. Sylwii Wrotek, 

prof. UMK)

Badanie wpływu ekstraktu z grzyba Coriolus versicolor na komórki endotelialne w 

trójwymiarowym modelu komórkowym

praktyczna

42. dr Agnieszka Richert  (z puli dr hab. Grażyny B. 

Dąbrowskiej, prof. UMK)
Analiza ekspresji wybranych genów związanych z biodegradacją plastiku

praktyczna

43. dr Anna Stanicka (pula prof. dr hab. Elżbiety Żbikowskiej) Gastropoda vs . Bivalvia w cyklu życiowym Digenea praktyczna

44. dr inż. Justyna Sobocińska (z puli dr hab. Sylwii Wrotek, 

prof. UMK)

Analiza czynników angiogennych w chemioopornych komórkach raka piersi praktyczna

45. dr Anna Suwińska (z puli dr hab. Marty Lenartowskiej, 

prof. UMK)

Efekt wyciszenia ekspresji genu kalneksyny w łagiewkach pyłkowych Petunia  - 

bioobrazowanie cytoszkieletu aktynowego. 

praktyczna

46. dr Anna Suwińska (z puli dr hab. Marty Lenartowskiej, 

prof. UMK) Bioobrazowanie organelli komórkowych w łagiewce pyłkowej Petunia .
praktyczna

47. dr Sonia Szymańska (z puli prof. dr hab. Katarzyny 

Hrynkiewicz)

Kolonizacja warzyw przez patogeny niebezpieczne dla człowieka praktyczna


