
Tematy prac magisterskich do wybrania przez studentów  

w roku akademickim 2017/2018 

 

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska 

1. Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna a zasoby podskórnej tkanki tłuszczowej 

Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW 

1. Przydatność ocen wieku w chwili śmierci uzyskanych na podstawie obliteracji szwów 

czaszkowych w porównaniu z innymi metodami  

2. Natężenie umieralności i przyczyny zgonów w wybranych populacjach historycznych z terenu 

Mazowsza – problem nadumieralności zależnej od płci i wieku  

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka 

1. Wpływ stylu życia na wiek menarche dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania 

używek 

2. Składniki ciała a sprawność motoryczna dzieci i młodzieży warszawskiej 

Dr Justyna Marchewka 

1. Kondycja biologiczna mieszkańców wczesnonowożytnego Podgórza (Woj. Małopolskie) 

Prof. dr hab. Andrzej Podstolski 

1. Farmakologicznie czynne składniki mięty, melisy i kozłka lekarskiego oraz własności 

antyoksydacyjne ekstraktów z tych roślin 

Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW 

1. Małże środkowej Wisły: zasięg inwazji gatunków obcych 

2. Występowanie inwazyjnej biedronki Harmonia axyrdis w środowisku Kampinoskiego Parku 

Narodowego 

Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak 

1. Atrakcyjność czy doświadczenie? Czynniki kształtujące sukces reprodukcyjny samców 

europejskiej jaskółki dymówki Hirundo rustica 

Dr Artur Baranowski 

1. Fauna Macrolepidoptera, Geometridae (motyle większe, miernikowce) Rezerwatu Las Bielański  

2. Fauna Macrolepidoptera, Noctuidae (motyle większe, sówkowate) Rezerwatu Las Bielański 



3. Fauna Macrolepidoptera, Pyralidae (motyli mniejszych, omacnicowate) Rezerwatu Las 

Bielański 

4. Fauna Macrolepidoptera, Torticidae (motyli mniejszych, zwójkowatych) Rezerwatu Las 

Bielański 

5. Fauna wybranych grup Macrolepidoptera (motyli większych) Rezerwatu Las Bielański 

Dr Anita Kaliszewicz 

1. Przystosowanie obniżające konkurencję wewnątrzgatunkową u stułbi (Hydra) 

Dr Elżbieta Popowska-Nowak 

1. Porównanie wpływu olejków eterycznych na mikroorganizmy 

2. Występowanie grzybów owadobójczych w wybranych zbiorowiskach roślinnych na terenie m. 

st. Warszawy 

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 

4. Zdolność dymówek Hirundo rustica do rozpoznawania ludzi 

Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW 

1. Wiedza mieszkańców Warszawy o organizmach genetycznie modyfikowanych – na podstawie 

przeprowadzonej ankiety 

2. Zużycie genetycznie modyfikowanych pasz przez zwierzęta gospodarcze w Polsce w latach 

2012-2017 

3. Wiedza mieszkańców wybranej gminy wiejskiej o organizmach genetycznie modyfikowanych - 

na podstawie przeprowadzonej ankiety  

Prof. Dr hab. Krzysztof Turlejski 

1. Wpływ receptorów neurotrofin na rozwój móżdżku oposa 


