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ramach projektu 

 Dyscyplina naukowa
Nazwisko i Imię 

kandydata
Proponowany promotor Temat projektu badawczego składanego przez kandydata

1 8,30     
PRELUDIUM BIS

nauki medyczne Machelak Weronika dr hab. n. med. Marta Zielińska Regulacja GDF11 w funkcjonowaniu układu pokarmowego. 

2 8,50
PRELUDIUM BIS

nauki medyczne Nowicka Zuzanna
prof. dr hab. n.med. Wojciech 

Fendler

Charakterystyka zmian kontekstu immunologicznego indukowanych 

przez czynniki cytotoksyczne w niedrobnokomórkowym raku płuca.

3 9,10 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne Lonkwic Karolina dr hab. n.med. Krzysztof Kaczka
Rozwój platformy do wyprowadzania linii nowotworowych z guzów 

litych. 

4 9,30 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne Kornatowski Tomasz
prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Rozwój przedkliniczny celowanego w ścieżkę ubikwityna-proteasom 

biokoniugatu jako innowacyjnego kandydata na lek stosowanego w 

terapii nowotworów litych.

5 9,50 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne Grzyb Olga
prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Opracowanie metodologii wyboru linii komórkowych do testów 

analitycznych

6 10,10 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne
Dominowski Jakub 

Artur 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Zastosowanie innowacyjnej metodologii badań panelu ADME w 

przemyśle farmaceutycznym w celu zwiększenia przepustowości oraz 

efektywności rozwoju nowych leków.

7 10,30 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne
Teska-Kamińska 

Małgorzata

prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Innowacyjne wykorzystanie metod obrazowania w opracowaniu modeli 

przyżyciowych.

8 10,50 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne Miedziak Beata
prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Automatyzacja procesów ekspresji, oczyszczania i analiz 

selekcjonowanych metodami Phage Display scaffoldów białkowych (w 

tym formatów VHH, scFv i Fab) z wykorzystaniem 

wysokoprzepustowych narzędzi (HTS) w przemyśle farmaceutycznym, 

w celu przyspieszenia selekcji kandydatów typu Hit i Lead.

9 11,10 Doktorat 

wdrożeniowy

nauki medyczne Sowińska Aleksandra
prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

Wykorzystanie metod opartych o technologię Phage Display do 

wysokoprzepustowej selekcji specyficznych innowacyjnych formatów 

skierowanych przeciwko celom zlokalizowanym na błonach 

komórkowych oraz w mikrośrodowisku nowotworów.

10 11,30
OPUS

nauki o zdrowiu Piotr Kamola
dr hab. n. med. Tomasz 

Przygodzki

Junctional Adhesion Molecule-A - niedoceniany regulator funkcji płytek 

krwi. Badania in vitro i in vivo.

11 11,50
OPUS

nauki medyczne Sołek Julia
dr hab. n.med. Hanna 

Romańska-Knight

Znaczenie odDziaływań z mikrośrodowiskiem w rozwoju FGFR-zaleznej 

oporności na leczenie w potrójnie dodatnim inwazyjnym raku piersi.
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1 12,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Kierasińska Amelia

prof. dr hab. n.med. Piotr 

Rieske
Onkolgia molekularna.

2 12,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Węgierska Marta

prof. dr hab. n.med. Piotr 

Rieske

Zastosowanie limfocytów T wyposażonych w chimeryczne receptory 

antygenowe skierowane przeciwko CD19 oraz CD22, posiadających 

specjalny "przełącznik" w nowotworach hematologicznych.

3 12,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Natalia Glubińska

dr hab. n.med. Paulina 

Kleniewska
Rola mikrobiomu układu pokarmowego w chorobach o podłożu 

alergicznym.

4 12,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Nawarycz Dorota

prof. dr hab. n. med. Rafał 

Pawliczak 

Leczenie ciężkich postaci COVID-19 i jego skuteczność - mechanizmy 

odpowiedzi immunologicznej, ocena istniejących terapii. Ocena 

skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 - 

metaanaliza.

5 13,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Frydrysiak Marlena

prof. dr hab. n.med. Dariusz 

Moczulski
Novel protecting agents in diabetic kidney disease.

6 13,10
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne  Grabia Szymon

prof. dr hab. n.med. Wojciech 

Fendler

Diagnostic, prognostic and predictive capabilities of randomic analysis 

in head and neck cancers.
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7 13,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Katarzyna Gmachowska

dr hab. n. med. Joanna 

Jerzyńska

Określenie znaczenia profilu mikrobioty i wybranych wirusów górnych 

dróg oddechowych oraz profilu lotnych związków w powietrzu 

wydychanym w predykcji zaostrzeń astmy u dzieci.

8 13,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Zawadzka Julia dr hab. n. med. Damian Tworek Frailty syndrome in lung cancer.

9 13,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne  Kukulska Justyna

dr hab. n.med. Przemysław 

Przewratil

Analiza wad genetycznych u pacjentów z malformacjami naczyniowymi.

Analysis of genetic defects in patients with vascular malformations.

10 13,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Piotrowski Michał

prof. dr hab. n.med. Dariusz 

Jaskólski
Znaczenie pomiarów radiologicznych w urazach czaszkowo-mózgowych.

11 14,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Caban Miłosz

prof. dr hab. n. med. Urszula 

Lewandowska
Polifenole jako związki o wielokierunkowej aktywności biologicznej.

12 14,10
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Dudek Patrycja

dr hab. n.med. Renata Talar-

Wojnarowska

Patomechanizm i markery fibrogenezy w przebiegu nieswoistych 

chorób zapalnych jelit.

13 14,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Bartczak Kinga

prof. dr hab. n.med. Ewa 

Małecka-Panas
Diagnostyczne i prognostyczne biomarkery raka trzustki.
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1 8,30     
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Iłowiecka Malwina

prof. dr hab. n.med. Jacek 

Wilczyński

Ocena skuteczności badania USG w wykrywaniu adenomiozy u 

pacjentek z mięśniakami macicy i nieprawidłowymi krwawieniami z 

dróg rodnych z użyciem protokołu MUSA.

2 8,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Strąkowski Łukasz

prof. dr hab. n.med. Monika 

Łukomska-Szymańska

Badania nad standardami kształcenia w naukach biomedycznych w 

świetle wytycznych Europejskiego Programu Pracy WHO.

3 8,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Pajdziński Mateusz

prof. dr hab. n.med. Jacek 

Fijuth

Czynniki prognostyczne i predykcyjne u pacjentów chorych na 

miejscowo zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca 

poddanych radioterapii stereotaktycznej, hipofrakcjonowanej lub 

frakcjonowanej standardowo

4 9,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Lis Szymon

prof. dr hab. n.med. Ewa 

Brzeziańska-Lasota

Ocena prewalencji, różnorodności i lekooporności grzybów u pacjentów 

ze spondyloartropatiami, w powiązaniu ze stopniem nasilenia choroby 

oraz markerami biologicznymi dla wybranych patogenów.

5 9,10
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Skibska Agnieszka

 dr hab. n.med. Renata 

Perlikowska

Peptydy jako substancje o wielokierunkowej aktywności biologicznej - 

projektowanie, synteza i badanie właściwości neuroprotekcyjnych 

nowych analogów peptydów opioidowych.

6 9,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Ostrowska Aleksandra

dr hab. n.med. Katarzyna Gach-

Janczak

Ocena aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych 

analogów opartych na strukturze związków naturalnych.

7 9,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Olczyk Mariusz

prof. dr hab. n. med. Elżbieta 

Czkwianianc

Zaburzenia metabolizmu kostnego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami 

jelit.

8 9,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Sawościan Maria

prof. dr hab. n.med. Małgorzata 

Lelonek

Ocena jakości życia u pacjentów hospitalizowanych z powodu 

zaostrzenia niewydolności serca, wraz ze współistniejaca cukrzycą typu 

2 lub stanem przedcukrzycowym.

9 9,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Nowicka Maja

dr hab. n.med. Ilona 

Kurnatowska

Wpływ leczenia immunosupresyjnego kłębuszkowych zapaleń nerek na 

stan odżywienia, skład ciała oraz układ mięśniowo-szkieletowy.

10 10,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne  Kozieł Marta

dr hab. n.med. Agnieszka 

Piastowska-Ciesielska

 Mycotoxins as potential modulators of the pofiferation and invasion of 

cancer cells. The role of claudins in the response to estrogenic 

mycotoxins.

11 10,10
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Waszczykowska Klaudia

dr hab. n.med. Elżbieta 

Płuciennik
Rola efektorów szlaku WNT w nowotworach hormonozależnych.

12 10,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Makos Katarzyna dr hab. n.med. Paweł Majak

Wpływ zaostrzeń astmy na profil mikrobioty i wybranych wirusów 

górnych dróg oddechowych oraz skórna fluorescencja końcowych 

produktów glikacji u dzieci chorych na astmę oskrzelową.

13 10,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Krawiec Kinga dr hab. n.med. Agnieszka Pluta

Prognostic value of expression of selected genes regulating the 

mitochondrial apoptosis pathway in patients with acute myeloid 

leukemia.

14 10,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Urbaniak Marta

prof. dr hab. n.med. Tadeusz 

Robak

Atypowe postaci przewlekłej białaczki kimfocytowej. Analiza 

immunofenotypowa, cytogenetyczna oraz kliniczna.

15 10,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Strzałka Piotr

prof. dr hab. n.med. Agnieszka 

Wierzbowska
2a. Białaczki limfocytowe.

16 11,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Karuga Filip

prof. dr hab. n. med. Piotr 

Białasiewicz

Profil ekspresji mikroRNA podczas hipoksji i jego wpływ na 

patofizjologię zespołu obturacyjnego bezdechu sennego poprzez HIF-1? 

oraz SIRT1

17 11,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Szczepańska Anna

dr hab. n.med. Grzegorz 

Piotrowski

Monitorowanie kardiotoksycznych efektów terapii sunitynibem u 

chorych z jasnokomórkowym rakiem nerki.

18 11,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Kowalczyk Magdalena

dr hab. n.med. Wioletta 

Pietruszewska

The diagnostic pathway for early laryngeal cancer. How to apply new 

endoscopic examination tools without overburdening the patient?

19 11,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Barańska Magda

dr hab. n.med. Wioletta 

Pietruszewska

Malignant transformation markers associated with neoangiogenesis in 

premalignant larynreal lesions and laryngeal cancer assessed by Narrow 

Band Imaging.

20 11,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Plichta Jacek dr hab. n. med. Michał Panek

Ocena poziomu aktywacji szlaku MAP kinaz poprzez ilościowe 

oszacowanie fosforylacji białek JNK1/2, p44, a także SMAD 1/5 z 

wykorzystaniem immunoblottingu na linii komórkowej MFB-F11 po 

zablokowaniu receptora TGF drobnocząsteczkowym inhibitorem 

peptydowym.
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21 12,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Olczak Bartłomiej dr hab. n.med. Michał Panek

Ocena ekspresji i aktywności kinaz receptorów czynnika wzrostu 

śródbłonka naczyniowego (VEGFR 1-3), receptorów płytko pochodnego 

czynnika wzrostu (PDGFR ? i ?) i receptorów czynnika wzrostu 

fibroblastów (FGFR 1-3) w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u 

pacjentów z COVID-19

22 12,10
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Damiański Piotr dr hab. n.med. Maciej Kupczyk

Ocena skuteczności oraz kluczowe predyktory odpowiedzi 

terapeutycznej na leczenie biologiczne astmy ciężkiej

23 12,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Malik Praveen

dr hab. n. med. Adam 

Durczyński

Whipple’s Procedure: A Comparative Analysis of Two Anastomosis 

Techniques.

24 12,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Oszer Aleksandra

prof. dr hab. n. med. Wojciech 

Młynarski

Ocena subpopulacji limfocytów u pacjentów z ostrą białaczką 

limfoblastyczną leczonych za pomocą immunoterapii komórkowej CAR-

T.

25 12,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Szmyd Bartosz dr hab. n.med. Joanna Trelińska Podłoże molekularne chłoniaków wieku dziecięcego.

26 12,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne

Mohamed Mahdi 

Martada
dr n. med. Marcin Kurowski Assessment of inflammatory parameters and local allergic reaction in 

diagnosis and endotypic classification of allergic rhintis.

27 13,20
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Stefański Borys

dr hab. n.med. Zbigniew 

Adamczewski

Zastosowanie procedur diagnostycznych z uzyciem sestamibi technetu-

99m w chorobach endokrynologicznych

28 13,30
Rekrutacja 

regularna 
nauki o zdrowiu Joanna Kostanek

prof. dr hab. n.med. Cezary 

Watała

Bioinformatyczne modele zaburzeń i ewolucji genetycznych sieci 

regulatorowych w kontekście dysfunkcji hemostazy pierwotnej w 

nowotworze sutka u myszy.

29 13,40
Rekrutacja 

regularna 
nauki o zdrowiu Stańczyk Katarzyna

dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata 

Pikala

Zmiany w modelu umieralności mieszkańców Polski z powodu chorób 

dietozależnych.

30 13,50
Rekrutacja 

regularna 
nauki o zdrowiu Mrozik Martyna

dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata 

Pikala

Zmiany w modelu umieralności mieszkańców Polski z powodu chorób 

dietozależnych.

31 14,00
Rekrutacja 

regularna 
nauki medyczne Nesrin Al Ali

dr hab. n. med. Edyta 

Borkowska

Long noncoding RNA markers in personalized treatment of bladder 

cancer patients.


