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Temat pracy magisterskiej
Wpływ zmiennych czynników środowiskowych na spoczynek i kiełkowanie niełupek Centaurea cyanus (L.)
Interakcje oksytetracykliny z jonami magnezu na etapie wchłaniania z przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów
Ekspresja receptora adiponektyny typu 2 w podwzgórzu świń
Zmiany zawartości związków fenolowych w kiełkujących nasionach Pisum sativum L. pod wpływem stresu solnego
Bioróżnorodność drobnoustrojów w regionalnych twarogach i serach oznaczona techniką PCR-DGGE
Zastosowanie hybrydyzacji Southern w badaniach genów PAG u daniela (Dama dama )
Określenie bioróżnorodności drobnoustrojów w pieczywie produkowanym z użyciem zakwasów naturalnych
Wpływ cyklicznie zmieniających się warunków środowiskowych na spoczynek i kiełkowanie nasion Matricaria maritima L. ssp. inodora
(L.) Dostal
Wpływ stopnia dojrzałości nasion Cakile maritima Scop. na aktywność syntazy galaktinolu
Ocena użyteczności wybranych genów referencyjnych do normalizacji ekspresji mRNA w tkankach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus
mykiss ) pod wpływem modelowych związków chemicznych
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Analiza morfometryczna i immunodetekcja wybranych neuropeptydów w jądrze nadwzrokowym świnki morskiej (Cavia porcellus )
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Aktywność syntazy rafinozy w dojrzewających nasionach Cakile maritima Scop.
Ekspresja genu receptora leptyny w tkankach układu rozrodczego bobra europejskiego (Castor fiber )
Wpływ 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na aktywność transkrypcyjną receptora węglowodorów aromatycznych w
komórkach ziarnistych świni domowej Sus scrofa domestica
Doskonalenie warunków biokonwersji lignocelulozy do etanolu
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Analiza porównawcza transkryptów CYP1A1 , CYP1A2 i CYP2E1 uzyskanych z wątroby świni domowej (Sus scrofa domestica )
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Cytogenetyka molekularna ryb doskonałokostnych Teleostei
Fenotypowa i genotypowa charakterystyka wybranych patogenów
Zmiany w profilu metabolicznym siewek grochu (Pisum sativum ) podczas stresu desykacji
Biologia generatywnego rozmnażania Cerastium alpinum L. i Cerastium arcticum w warunkach laboratoryjnych
Analiza histologiczna i ultrastrukturalna gonad tetrapoidalnych samców Cobitis (Pisces, Cobitidae ) z Kortówki
Zastosowanie hybrydyzacji Southern w badaniach rodziny genów PAG u bobra europejskiego (Castor fiber L.)
Ekspresja białka receptora androgenowego w jądrach ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei, Cobitidae ) w sezonie rozrodczym
Identyfikacja cząsteczek miR-125b i miR-26a w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych obecnych w świetle macicy świni domowej (Sus
scrofa domestica ) podczas ciąży
Hodowla in vitro roślin wodnych
Rozwój struktur generatywnych u polarnych Poaceae uprawianych w warunkach laboratoryjnych
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Toksyczność norfloksacyny wobec grochu siewnego (Pisum sativum L.)
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Sezonowe zmiany w stężeniu androgenów u samców kozy Cobitis taenia (Pisces, Cobitidae )
Zastosowanie grzybów strzępkowych do syntezy proteaz
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Identyfikacja rodziny glikoprotein ciążowych PAG (Pregnancy - Associated Glycoproteins ) w genomie kuny, wydry i sarny syberyjskiej
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Aktywność genu SlMYB w kiełkujących nasionach pomidora Solanum lycopersicum L.
Analiza ekspresji genów rodziny GASA w kiełkujących nasionach pomidora Solanum lycopersicum L.
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Wybrane białka żywności jako źródło bioaktywnych peptydów wykorzystywanych w kosmetologii i dermatologii estetycznej
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Ocena zróżnicowania genetycznego naturalnych populacji wybranych gatunków Salix L. za pomocą markerów molekularnych
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Topografia, budowa komórkowa i charakterystyka neurochemiczna jądra półleżącego kozy domowej (Capra hircus )
Wpływ ciśnienia 50 MPa i 300 MPa na aktywność aminopeptydaz w serze edamskim
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Charakterystyka neurochemiczna jądra migdałowatego wtrąconego u świnki morskiej (Cavia porcellus )
Pseudomonas spp. – ocena aktywności/żywotności pałeczek w biofilmie z użyciem EFM
Staphylococcus SPP. - ocena zdolności tworzenia biofilmów za pomocą EFM
Biofilm w przemyśle spożywczym
Sezonowe zmiany w stężeniu androgenów u samic kozy Cobitis taenia (Pisces, Cobitidae )
Wpływ hormonów steroidowych na ekspersję genu proenkefaliny w endometrium macicy świni domowej (Sus scrofa domestica )
podczas cyklu rujowego
Możliwość zastosowania wysokiego ciśnienia do przedłużania trwałości twarogu
Ekspresja akwaporyny 1 i 5 w zmienionych nowotworowo tkankach macicy kobiet
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Pobieranie i dystrybucja tetracykliny u grochu siewnego (Pisum sativum L.)
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Analiza restrykcyjna wybranych fragmentów genomu jądrowego i mitochondrialnego karpia (Cyprinus carpio) i karasia srebrzystego
(Carassius gibelio)
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Dobór warunków fermentacji hydrolizatów lignocelulozowych z udziałem drożdży predysponowanych do fermentacji pentoz
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Pasożyty wewnętrzne piskląt kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis L. 1758
Detekcja i lokalizacja białek oreksyn w nadnerczach bobra europejskiego (Castor fiber )
Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z sorbentu alginianowego
Ekspresja aromatazy cytochromu P450 w jajowodzie świń (Sus scrofa domestica ) z okresu okołoimplantacyjnego
Analiza histologiczna gonad samców kozy Cobitis taenia (Pisces, Cobitidae) z Kortówki
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