
Tematy prac licencjackich w roku akademickim 2017/2018 

 

Dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW 

1. Immunomodulacyjny wpływ wybranych pierwiastków śladowych zawartych w żywności 

2. Immunomodulacyjne działanie wybranych przeciwutleniaczy  

3. Immunomodulacyjne oddziaływanie wybranych form aktywności fizycznej  

4. Selen, selenoproteiny a choroby neurodegeneracyjne  

5. Pro-neuroplastyczny wpływ wybranych form aktywności fizycznej  

6. Ekspozycja na stres a stan zdrowia – aktualny stan wiedzy, kierunki dalszych badań  

7. Wpływ jogi i medytacji na układ odpornościowy  

8. Wpływ stresu na aktywność telomerazy – możliwe znaczenie w patogenezie chorób 

psychicznych  

9. Wpływ wybranych technik redukcji stresu na układ odpornościowy  

10. Procesy autoimmunologiczne – związek z nawracającymi poronieniami  

11. Zawartość limfocytów w endometrium – związek z nawracającymi poronieniami 

 

Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW 

1. Zasięg żerowania dzików Sus scrofa w dzielnicy Bielany w Warszawie 

2. Skład pokarmu puszczyka Strix aluco w Bieszczadach 

3. Występowanie gryzoni Rodentia w sąsiedztwie zbiorników wodnych parków w Warszawie 

4. Drobne ssaki Ziemi  Łowickiej w pokarmie uszatki Asio otus 

5. Zimowe zgrupowanie biedronkowatych Pola Mokotowskiego w Warszawie 

6. Zgrupowanie zimujących biedronkowatych w Parku Skaryszewskim w Warszawie 

 

Dr hab. Marek Kloss, prof. UKSW 

1. Struktura drzewostanu wybranych fitocenoz w siedlisku bagiennym w Mazowieckim Parku 

Krajobrazowym 

2. Historia jodły pospolitej Abies alba w holocenie na obszarze Polski 

 

Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW 

1. Przejścia epidemiczne i ich znaczenie dla struktury demograficznej populacji ludzkich 

2. Problem nadumieralności mężczyzn – zjawisko współczesne czy historyczne? 

3. Zmiany w czasie w wielkości rodziny i miernikach płodności – od pradziejów do 

współczesności 

4. Przydatność cech morfologicznych człowieka w badaniach kryminalistycznych 



5. Otyłość dawniej i dziś – rozprzestrzenienie oraz przyczyny. 

 

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka 

1. Wpływ nawyków żywieniowych i stylu życia na samoocenę aktywności fizycznej studentów 

UKSW 

2. Rozmnażanie i charakterystyka opieki nad potomstwem u orangutanów (Pongo) 

3. Samoocena aktywności fizycznej studentów UKSW w zależności od czynników społeczno-

ekonomicznych 

 

1. Dr Elżbieta Popowska-Nowak 

2. Rola mikroorganizmów w rozkładzie pozostałości środków ochrony roślin w glebie 

3. Rola mikroorganizmów w usuwaniu metali ciężkich z gleby 

4. Drożdże w produkcji piwa 

 

Dr Paweł Rusin 

1. Podłoże genetyczne patogenezy potworniaków 

2. Potencjał zastosowania ryboprzełączników w leczeniu schorzeń człowieka 

3. Molekularne mechanizmy prowadzące do rozwoju mięsaków tkanek miękkich 

 

Dr Justyna Marchewka 

1. Rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała na podstawie materiałów szkieletowych. 

2. Rekonstrukcja warunków życia i kondycji biologicznej przedstawicieli kultury Chancay 

(środkowe wybrzeże Peru) 

3. Przyczyny niskiej masy ciała urodzeniowej noworodków i jej konsekwencje w życiu 

postnatalnym 

4. Wpływ witaminy D na organizm 

5. Czynniki wpływające na tempo dojrzewania dziewcząt oraz konsekwencje wczesnego 

i późnego dojrzewania 

6. Trepanacje czaszki – sposoby wykonania zabiegu i jego znaczenie w różnych okresach 

historycznych 

7. Obliteracja szwów czaszkowych a inne metody oceny wieku w chwili śmierci 

8. Wrodzone i intencjonalne deformacje kształtu czaszki 

9. Wykorzystanie daktyloskopii w kryminalistyce 

 

 



Dr Anita Kaliszewicz 

1. Wpływ jakości pokarmu na mobilność osobników stułbi pospolitej (Hydra vulgaris) 

2. Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi na strategie życiowe Folsomia candida 

(Coolembola) 

 

Dr Artur Baranowski 

1. Korelacja pomiędzy strukturami dominacji zgrupowań wybranych grup motyli (Lepidoptera) na 

podstawie współczynnika masy ciała i liczebności w badaniach wybranego terenu 

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

(Lepidoptera) 

3. Różnorodność motyli dziennych wybranego obszaru 

 

Dr Diana Wierzbicka 

Metabolizm żelaza a długość telomerów 

 

Dr Wanda Kłopocka  

Rola migracji komórek w organizmie ssaków 

 

Dr Piotr Ceryngier 

Antybiotyczne właściwości hemolimfy biedronki azjatyckiej (Harmonia axyridis) 

 

Dr Maciej Fuszara 

1. Zimowe trasy przelotu gawronów w Warszawie 

2. Występowanie kretów na wybranym obszarze Warszawy (lub na innym uzgodnionym terenie) 

3. Kognitywne aspekty zimowego żerowania ptaków krukowatych 

4. Wykorzystanie antropogenicznych czynników środowiska do zdobywania pokarmu przez ptaki 

krukowate 

5. Socjalne aspekty zimowego żerowania ptaków krukowatych 

 


