
Tematy prac magisterskich do zatwierdzenia przez RW dnia 17.12.2018  

w roku akademickim 2018/2019 

 

dla specjalności: biologia człowieka 

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska 

1. Wpływ warunków społeczno-bytowych matek na stan biologiczny noworodków 

2. Wpływ wieku dojrzewania matek na cechy urodzeniowe noworodków 

3. Stan zdrowia matki i jej budowa ciała a stan biologiczny noworodków 

4. Wpływ przebiegu ciąży na stan biologiczny noworodków 

 

Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW 

1. Charakterystyka cech dermatologicznych w populacji kaszubskiej z powiatu kartuskiego 

2. Problem skoku pokwitaniowego u szympansów 

 

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka 

Arkadiusz Szwed 

1. Związek między samooceną aktywności i sprawności fizycznej a wynikami testów 

psychomotorycznych na przykładzie studentów UKSW 

Eryk Zwoliński 

2. Związek między wiekiem dojrzewania, samooceną aktywności fizycznej i wynikami testów 

psychomotorycznych na przykładzie studentek UKSW 

3. Stosunek zachowań pozytywnych i negatywnych samca dominującego Pan troglodytes 

w warszawskim ZOO 

4. Związek między wiekiem dojrzewania a składnikami ciała w wieku dorosłym na 

przykładzie studentek UKSW 

Katarzyna Kwiatkowska 

5. Analiza składu ciała, poziomu cholesterolu oraz wysokości ciśnienia ludności pracującej w 

Warszawie w zależności od przynależności do określonej grupy zawodowej. 

 

dla specjalności: biologia środowiskowa i molekularna 

Prof. Dr hab. Krzysztof Turlejski 

1. Rola receptora TrkB w rozwoju móżdżku oposa laboratoryjnego 

2. Rozwój połączeń międzypółkulowych mózgu oposa laboratoryjnego 

 



Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW 

1. Zanieczyszczenia wód śródlądowych Polski – konsekwencje dla fauny bentosowej 

 

Dr hab. Marek Kloss, prof. UKSW 

1. Zmiany roślinności subfosylnej na wybranym torfowisku w Mazowieckim Parku 

Krajobrazowym 

 

Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak 

1. Wpływ wybranych czynników antropopresji na ocenę ryzyka drapieżnictwa w relacjach 

drapieżnik-ofiara 

2. Pasożyty krwi u jaskółek dymówek - badania z wykorzystaniem metody mikroskopowej 

i molekularnej 

 

Dr Piotr Ceryngier 

1. Mechanizm chemicznego zabezpieczenia jaj przed drapieżnictwem u chrząszczy z rodziny 

biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) 

2. Rozwój pasożytniczej błonkówki Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) 

w różnych gatunkach biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) 

 

Dr Artur Baranowski 

1. Skład gatunkowy i ekologia motyli (Lepidoptera) Rezerwatu Las Bielański  

2. Optymalna wielkość próby i czas prowadzenia badań na przykładzie badań motyli 

(Lepidoptera) Rezerwatu Las Bielański 

3. Aktywność nocna motyli na przykładzie motyli (Lepidoptera) Rezerwatu Las Bielański 

 

Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW 

1. Wpływ defoliacji na poziom reakcji obronnych u brzozy Betula pendula (Roth.) 

w warunkach infekcji przez patogeny glebowe.  

2. Wpływ defoliacji na poziom reakcji obronnych u dębu Quercus robur (L.) w warunkach 

infekcji przez patogeny glebowe 

3. Genetyczne podłoże odporności jesionu Fraxinus excelsior (L.) na patogeny 

Hymenoscyphus fraxineus w Rezerwacie Wolica 



4. Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownię w Kozienicach na poziom 

zmienności genetycznej sosny Pinus sylvestris (L.) z różnych stref zagrożenia 

 

 

Dr Maciej Fuszara 

1. Ocena jakości niewidocznego pokarmu przez ptaki krukowate 

2. Skład pokarmu płomykówki Tyto alba a charakterystyka siedliskowa jej potencjalnego 

areału łowieckiego 

3. Wpływ oświetlenia kryjówki na wieczorny wylot mroczków późnych Eptesicus serotinus 

 

Dr Monika Fajfer 

1. Zmienność morfologiczna i genetyczna wybranych gatunków z rodzaju Pterygosoma 

(Acariformes; Pterygosomatidae) 

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Sułek 

1. Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 


