
Propozycje tematów prac dyplomowych oraz obszary tematyczne, z których mogą być realizowane prace na kierunku HiOZTiD 

 

Prowadzący Tematy 

 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 

 

Prof. dr hab. Krystyna M. Charon Pies i kot jako gatunek modelowy dziedzicznych chorób człowieka 

Genomy zwierząt dziko żyjących – obecny stan wiedzy  

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka Opracowanie zasad oceny zagrożenia wyginięciem gatunku zwierząt w warunkach 

naszego kraju 

Analiza wyników hodowlanych w stadach żubra w niewoli 

Analiza efektywności warsztatów na temat reintrodukcji żubra na podstawie ankietowania 

uczestników 

Ocena behawioru (pokarmowego, reprodukcyjnego) kopytnych (żubr, jeleń) 

utrzymywanych w niewoli 

Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW Monografie biologii (ze szczególnym uwzględnieniem behawioru) gatunków lub 

wyższych jednostek systematycznych dziko żyjących kręgowców. 

Przydatność do chowu  i udomowienie dziko żyjących gatunków kręgowców. 

Wpływ czynników abiotycznych (jak np. temperatura otoczenia) na zachowanie się 

zwierząt. 

Relacje człowiek-zwierzę, aspekty historyczne, psychologiczne i kulturowe. 

Zachowanie się u zwierząt zdziczałych i przedstawicieli gatunków inwazyjnych 

Dr hab. Wiesław Świderek Biologia rozrodu i behawior macierzyński zwierząt laboratoryjnych 

Genetyczne i epigenetyczne aspekty zapłodnienia i rozwoju zarodka 

Biologiczne skutki kojarzeń krewniaczych 

Dr hab. Joanna Gruszczyńska Choroby genetyczne zwierząt 

 Monitoring populacji zwierząt 

Dr Katarzyna Góral-Radziszewska Hodowla zwierząt w ogrodach zoologicznych 

Ochrona zwierząt dzikich 

Analiza szans przetrwania populacji 

Hodowla zwierząt laboratoryjnych 

Badania behawioralne 



Konwencja Waszyngtońska CITES 

Dr Beata Grzegrzółka  Ocena zmienności/podobieństwa genetycznego u różnych gatunków zwierząt 

Różne aspekty hodowli przepiórki japońskiej 

Badania behawioralne 

Dr Andrzej Życzyński Badania nad modelem dziedziczenia ubarwienia u węży 

Analiza cytogenetyczna wybranych gatunków ropuch amerykańskich  

Uwaga  - przyjmuję osoby z dobrymi ocenami z Genetyki zwierząt. 

Dr Katarzyna Fiszdon Zachowanie i użytkowanie psów (w tym: szkolenie, problemy behawioralne, wokalizacja, 

hipertrofia i atrofia poszczególnych zachowań, ocena predyspozycji, użytkowanie 

służbowe, w łowiectwie, pasterskie, dogoterapia) 

Zwierzęta towarzyszące w relacji zwierzę – człowiek 

Analiza populacji polskiej psów poszczególnych ras 

Choroby dziedziczne psów 

Dziedziczenie cech jakościowych psów 

Wpływ warunków utrzymania na zachowanie i parametry rozrodu zwierząt dzikich 

utrzymywanych w niewoli 

Zachowanie zwierząt dzikich w niewoli na podstawie obserwacji w Ogrodach 

Zoologicznych i innych ośrodkach 

Tworzenie i wykorzystanie szczepów myszy i szczurów laboratoryjnych (prace 

przeglądowe) 

Dr Wioleta Drobik 

 

Analiza zmienności genetycznej w małych populacjach 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

Analiza i wizualizacja danych jako narzędzie w hodowli zwierząt 

Dr Daniel Klich 

 

 

 

Ochrona (czynna i bierna) wybranych gatunków ssaków na (wybranych) obszarach 

chronionych (oraz ocena skuteczności działań). 

Dynamika liczebności i struktury populacji oraz wybrane aspekty biologii chronionych 

gatunków ssaków. 

Analiza stanu populacji gatunków łownych w wybranym nadleśnictwie - dynamika 

liczebności i struktury populacji (lub/i rozmieszczenia przestrzennego), poziom 

pozyskania, działania poprawiające kondycję populacji. 

Ochrona zwierząt przed skutkami rozwoju infrastruktury drogowej, propozycje działań 

minimalizujących ryzyko kolizji. 



 

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

 

Prof. dr hab. Ewa Sawosz Analiza żywienia kotów rasowych w Polsce  

Dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW  Biologia i behawior żywieniowy wiewiórkowatych 

Biologia i behawior żywieniowy szczurów 

Biologia i behawior żywieniowy myszowatych 

Żywienie preparatami mlekozastępczymi młodych zwierząt towarzyszących i dzikich 

(skład, wartość w porównaniu z mlekiem matki, technika podawania) 

Prozdrowotne genetyczne modyfikacje roślin przeznaczanych na pasze i żywność 

Dr Andrzej Łozicki Produkcja mieszanek paszowych dla zwierząt dzikich 

Ocena naturalnej bazy pokarmowej zwierząt roślinożernych 

Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt w hodowlach zamkniętych 

Związki bioaktywne – ich znaczenie i pobranie przez zwierzęta w warunkach naturalnych 

Organizacja bazy pokarmowej dla zwierząt w hodowlach zamkniętych 

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW Procesy technologiczne stosowane w produkcji karm dla zwierząt towarzyszących 

Rola mikroflory przewodu pokarmowego w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia 

zwierząt 

Alternatywne źródła białka w żywieniu zwierząt 

Dr Anna Hotowy Optymalizacja i walidacja metod analitycznych stosowanych w badaniu jakości pasz i 

materiału biologicznego 

Wpływ nieorganicznych nanocząstek oraz ich kompleksów z aktywnymi biomolekułami 

lub innymi substancjami czynnymi biologicznie na wzrost i rozwój zwierząt 

Dr Ewa Arkuszewska Żywienie konika polskiego w hodowli otwartej i stajennej 

Żywienie koniowatych w ogrodach zoologicznych w Polsce i na świecie 

Żywienie tapirów w ogrodach zoologicznych w Polsce i na świecie 

 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

 

 

Zakład Hodowli Owiec i Kóz 

 



Prof. dr hab. Roman Niżnikowski Ocena przydatności w produkcji syntetycznych linii owiec wytwarzanych w Polsce na 

potrzeby produkcji jagniąt rzeźnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych w 

Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW w Warszawie 

Ocena wpływu ojców na cechy wzrostu, rozwoju i zużycia paszy potomstwa u owcy 

żelaźnieńskiej i u syntetycznej linii WROBER 

Dr hab. Aurelia Radzik – Rant, prof. SGGW Proekologiczny chów małych przeżuwaczy 

Rasy owiec i kóz w gospodarstwach ekologicznych 

Składniki bioaktywne w produktach pochodzących od owiec i kóz 

Biologia dzikich gatunków owiec i kóz ich związek z gatunkami udomowionymi 

Dr Danuta Sztych Zwierzęta w polskiej kulturze ludowej (w demonologii, wróżbiarstwie, obrzędach 

dorocznych, rodzinnych, folklorze słownym, folklorze muzycznym, zdobnictwie) 

 

Zakład Hodowli Bydła 

 

Prof. dr hab. Piotr Brzozowski Bawoły i jaki jako zwierzęta gospodarskie 

Funkcjonowanie sektora mleczarskiego przed przystąpieniem i po przystąpieniu do Unii 

Europejskiej 

Dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na kształtowanie się jakości 

prozdrowotnej mleka i mięsa u przeżuwaczy 

Fizyko-chemiczne parametry jakości produktów pochodzących od zwierząt 

utrzymywanych w różnych systemach produkcji 

Niekonwencjonalne metody żywienia jako czynnik modelujący wartość odżywczą i 

technologiczną mleka 

Produkcja i standardy mleka w Polsce i na świecie 

Problem jakości siary a zdrowie i odchów młodych 

Najważniejsze trendy w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w Polsce i na 

świecie 

Zastosowanie nowoczesnych metod w badaniu jakości produktów pochodzenia 

zwierzęcego 

 

Zakład Hodowli Drobiu 

 



Dr hab. Monika Michalczuk Systemy alternatywne chowu drobiu mięsnego 

Dr Monika Łukasiewicz Pochodzenie i ewolucja – o niektórych prawidłowościach przemian ewolucyjnych u 

ptaków. 

Adaptacja ptaków do środowiska oraz w hodowlach amatorskich. 

Pióra, ich funkcje oraz wykorzystanie. 

Ochrona ptaków w lasach. 

Charakterystyka i biologia wybranych gatunków ptaków ozdobnych (kury, kaczki, 

bażanty, papugi ...). 

Rola ptaków w życiu człowieka. 

Podejmowane działania ochronne w Europie i Polsce dla ptaków zagrożonych 

wyginięciem. 

Fascynujący świat papug – proces ich nauki. 

Zdolność powrotolotna gołębi. 

 

Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej 

 

Prof. dr hab. Anna Rekiel Dzik europejski – gatunek synantropijny. 

Konsekwencje ewolucji bazy żerowej dzika europejskiego.  

Odstrzał, skup i obrót dziczyzną. Ocena jakości surowca. 

Dzik europejski – wektor zakażeń zwierząt gospodarskich i ludzi. 

Świniowate w polskich i europejskich ogrodach zoologicznych. 

Świnie miniaturowe jako zwierzęta modelowe. 

Świnie miniaturowe jako zwierzęta towarzyszące. 

Świnia – zwierzę inteligentne. 

 

Zakład Zwierząt Futerkowych, Towarzyszących i Koni 

 

Dr Anna Albera-Łojek Mleko klaczy - pozyskiwanie, różne formy wykorzystania 

Choroby będące następstwem nieprzestrzegania prawidłowych zasad żywienia koni 

Kuce i konie małe w polskim sporcie jeździeckim 

Ocena wartości użytkowej koni w sporcie konnym 

Dr Jacek Łojek Ocena wartości użytkowej koni w wyścigach konnych 



Ocena wartości użytkowej koni w sporcie konnym 

Rozwój przemysłu konnego w Polsce 

Zachowanie koni (wymaga zaangażowania finansowego Studenta - wyjazdy, noclegi) 

Problemy hodowli i dobrostanu koni utrzymywanych na swobodzie (wymaga 

zaangażowania finansowego Studenta - wyjazdy, noclegi) 

Analiza dynamiki zarobaczenia koni pasożytami (konie utrzymywane w stajniach i na 

swobodzie) 

Każdy zakres tematyczny związany ze specjalizacją Studenta dysponującego bazą do 

obserwacji lub gromadzenia wyników (dotyczy np. hodowców, osób kierujących 

klubami/ośrodkami jeździeckimi, zawodników określonych dyscyplin sportu 

jeździeckiego, osób praktykujących w dziedzinie hipoterapii, turystyki konnej, 

jeździectwa naturalnego i in.) 

Dr Małgorzata Maśko Prace dotyczące użytkowania koni 

Prof. dr hab. Marian Brzozowski Hodowla i użytkowanie mięsożernych zwierząt futerkowych 

Hodowla i użytkowanie szynszyli 

Hodowla i użytkowanie królików 

Dr hab. Robert Głogowski Badania sensoryczne karm pełnoporcjowych dla psów i kotów 

Technologia produkcji i badanie jakości karm granulowanych dla zwierząt 

towarzyszących 

Składniki funkcjonalne w żywieniu psów 

Charakterystyka rynku produktów zoologicznych 

Porównanie systemów żywienia psów: pokarmy surowe, żywienie 'domowe' i karmy 

przemysłowe 

Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń Małe ssaki jako zwierzęta modelowe w doświadczeniach 

Metody alternatywne w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach 

Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, zadania, regulacje prawne itp. 

Ochrona gatunków zagrożonych 

Wpływ działalności człowieka na florę i faunę na świecie 

Behawior i fizjologia szynszyla 

Dr Agnieszka Boruta Hodowla i użytkowanie psów 

 



 

Pracownia Ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej 

Dr Ewa Kuźnicka Wykorzystanie zwierząt różnych gatunków w turystyce wiejskiej 

Produkty tradycyjne (owcze i kozie) 

Kalkulacja organizacyjno- ekonomiczna prowadzenia gospodarstwa ekologicznego 

specjalizującego się w produkcji zwierzęcej 

Program rozwoju obszarów wiejskich – wsparcie w ramach WPR 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności  

Rolnicze grupy producenckie  

Zachowanie hodowli tradycyjnych ras zwierząt i upraw roślin  

 

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt 

 

 

Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Kośla Efektywne mikroorganizmy i inne probiotyki - zastosowanie w rolnictwie. 

Znaczenie mikroelementów u zwierząt towarzyszących do wyboru: Cr,  Se, Fe, Cu, Zn, 

Mn). 

Ksenobiotyki - wpływ na zwierzęta towarzyszące i wolno żyjące 

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Znaczenie wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt wolno żyjących 

Bioakumulacja makroelementów i mikroelementów u zwierząt towarzyszących i wolno  

żyjących 

Metale toksyczne w organizmie zwierząt towarzyszących i wolno żyjących 

Zwalczanie inwazji pasożytniczych u zwierząt 

Wpływ kadmu i polichlorowanych bifenyli na organizm zwierząt 

Właściwości i zastosowanie wybranych herbicydów  

Wpływ niskiej emisji na stan zdrowia ludzi i zwierząt 

Odnawialne źródła energii 

Dr Iwona Jesion Dobrostan i behawior zwierząt dzikich 

Obieg pierwiastków w przyrodzie 



Dr Krzysztof Głowacz Monitoring zdrowotności zwierząt dzikich 

Jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt dzikich 

Bioindykacja skażeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zw. dziko żyjących 

Relacja człowiek-zwierzęta dzikie 

 

Zakład Zoologii 

 

Dr hab. Grzegorz Lesiński Faunistyka i ekologia ptaków i ssaków 

 

Dr Dorota Tumialis Pasożytnicze choroby zwierząt i ludzi 

Charakterystyka biologiczna i ekologiczna wybranych grup bezkręgowców i kręgowców 

Biologiczne metody zwalczania szkodników 

Nicienie entomopatogeniczne – biologia, ekologia i wykorzystanie 

Dr Anna Mazurkiewicz – Woźniak Pasożytnicze choroby zwierząt i ludzi 

Charakterystyka biologiczna i ekologiczna wybranych grup bezkręgowców i kręgowców 

Biologiczne metody zwalczania szkodników 

Nicienie entomopatogeniczne – biologia, ekologia i wykorzystanie 

Dr Kornelia Kucharska Entomofagia w Polsce i na świecie 

Ubarwienie owadów lub pająków 

Strategie rozrodcze pająków 

Opieka rodzicielska u stawonogów 

Dr Witold Strużyński  Status wybranego gatunku zwierząt chronionych w Polsce i Europie (charakterystyka 

gatunku, biologia, zasięg występowania, statut prawny – ochrona) – praca przeglądowa. 

Czynna ochrona wybranego gatunku zwierząt w Polsce – praca przeglądowa. 

Występowanie i charakterystyka siedlisk wybranego gatunku zwierząt– praca 

przeglądowa. 

Efektywność czynnej i biernej ochrony wybranego gatunku zwierząt – praca przeglądowa. 

Charakterystyka wybranej ostoi Natura 2000 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 

zwierząt – praca przeglądowa+ uzupełnienie o elementy analiz własnych na badanym 

terenie. 

Charakterystyka wybranego Parku Narodowego lub Krajobrazowego - – praca 

przeglądowa, uzupełniona o prace terenowe 



Dr Krzysztof Klimaszewski Ochrona wybranej grupy zwierząt na terenie danego województwa 

Wpływ intensyfikacji rolnictwa na wybraną grupę zwierząt (np. płazy, ptaki, ssaki, 

owady) 

Ochrona przyrody na terenie wybranego parku krajobrazowego 

Bariery i korytarze – ich rola w rozprzestrzenianiu się fauny (np. płazów, gadów, ssaków, 

owadów) 

Preferencje siedliskowe wybranego gatunku płaza lub gada w Polsce i Europie 

Ochrona przyrody w Polsce i Unii Europejskiej 

Sieć Natura 2000 – korzyść czy strata dla polskiej przyrody? 

Programy rolnośrodowiskowe i ich rola w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego 

Wypas ekstensywny jako metoda ochrony przyrody 

Czynna ochrona przyrody – działalność przyrodniczych organizacji pozarządowych w 

Polsce i Unii Europejskiej 

 

Pracownia Pszczelnictwa 

 

Dr hab. Beata Madras Majewska, prof. SGGW Ocena jakości mikrobiologicznej produktów pszczelich 

Zanieczyszczenia produktów pszczelich 

Badanie opinii konsumentów na temat jakości produktów pszczelich 

Dr Jakub Gąbka Wpływ wieku jaj użytych do wychowu matek pszczelich na liczbę uzyskanych 

mateczników 

Wpływ dodatkowego usypiania matek pszczelich po sztucznym unasienieniu na 

rozpoczynanie przez nie czerwienia 

Przyspieszanie wiosennego rozwoju rodzin pszczelich 

Wpływ efektywnych mikroorganizmów na rozwój rodzin pszczelich i produkcję miodu 

Wpływ unasieniania matek pszczelich różnymi dawkami nasienia na liczbę plemników 

przechodzących do zbiorniczków nasiennych 

Dr Barbara Zajdel Wpływ warunków środowiskowych (temperatura i wilgotność powietrza) na długość 

rozwoju pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa) 



 

 

Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

 

Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska 

 

Układ immunologiczny ryb 

Sposoby odżywiania endogennego embrionów ryb 

Wpływ suplementacji diety na miogenezę ryb  

Dr Jerzy Śliwiński Gatunki ryb ozdobnych w gospodarce stawowej 

Znaczenie zwierząt rybożernych w rybactwie śródlądowym 

Stan niekomercyjnych (rodzimych i obcych) gatunków ryb w ichtiofaunie Polski 

Rola gospodarki stawowej w aktywnej ochronie i restytucji ryb 

Dzikie gatunki ryb w rybactwie stawowym 

Dr Małgorzata Rzepkowska 

 

Rozwój i różnicowanie gonad u ryb 

Czynniki wpływające na płeć u ryb 

Koncepcja rozwoju nabłonka germinalnego  

Ekspresja witellogeniny w trakcie różnicowania i rozwoju gonad u Acipenseridae 

Dr Maciej Kamaszewski Ewolucja i zoogeografia ryb pielęgnicowatych 

Ewolucja i zoogeografia jaszczurek z rodzaju Gallotia 

Pochodzenie ichtiofauny Europy Środkowo-Wschodniej 

Budowa i rozwój układu pokarmowego oraz pęcherza pławnego ryb z rodzaju 

Steatocranus 

Porównanie embriogenezy afrykańskich ryb z rodzaju Hemichromis i 

południowoamerykańskich z rodzaju Aequidens 

Interesariusze zewnętrzni 

Dr inż. Katarzyna Kisiel 

Kierownik Zwierzętarni 

Wydział Biologii 

Uniwersytet Warszawski 

Miecznikowa 1, pokój 03C 

02-096 Warszawa 

tel. 22 55 42 906, 604 96 32 67 

Szczury WAG/Tar jako model doświadczalny. 

Myszy Lt/Sv/Tar jako model doświadczalny. 

Myszy CBA/Tar jako model doświadczalny. 

 



 


