
Zootechnika 
 

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt 
     

dr hab. Ewa Skibniewska prof. uczelni 

Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich 

Profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich 

Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich 

Badania nad poziomem wybranych mikro – i makroelementów u zwierząt hodowlanych  

Ocena warunków zoohigienicznych w budynkach inwentarskich 

Analiza warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwach ekologicznych 

Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich 

     

dr Krzysztof Głowacz 

Prewencja weterynaryjna w hodowli zwierząt gospodarskich 

Wpływ systemu utrzymania na dobrostan zwierząt gospodarskich 

Aspekty higieny i dobrostanu zwierząt 

     dr Iwona Lasocka Dobrostan i zasady transportu zwierząt gospodarskich 

     dr Agnieszka Tylkowska Występowanie pasożytów u zwierząt gospodarskich 

     



 

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt 
     

dr hab. Joanna Gruszczyńska 
Choroby genetyczne zwierząt  

Monitoring populacji zwierząt 

     

dr hab. Wiesław Świderek 

Histologiczna, hematologiczna i biochemiczna charakterystyka myszy linii L i C selekcjonowanych 

przeciwstawnie na masę ciała  

Wpływ inbredu na wskaźniki hodowlane myszy laboratoryjnych  

Zróżnicowanie efektów rozrodu myszy linii L i C poddanych wielopokoleniowej przeciwstawnej 

selekcji na masę ciała  

     

dr Wioleta Drobik-Czwarno 

Struktura populacji i analiza zmienności genetycznej w populacjach zwierząt gospodarskich na 

podstawie danych rodowodowych 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

     

dr Beata Grzegrzółka 

Programy hodowli i ochrony zwierząt 

Badania dotyczące zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 

Analiza zmienności genetycznej zwierząt w małych populacjach 

Zastosowania informatyki w hodowli zwierząt 

Analiza danych rodowodowych 

Zwierzęta laboratoryjne 

Przepiórka japońska w badaniach 

     



 

Katedra Hodowli Zwierząt 
     

dr hab. Beata Kuczyńska prof. uczelni 

Zależność między składnikami bioaktywnymi frakcji lipidowej mleka a profilem metabolicznym 

krów 

Zależność między składnikami bioaktywnymi frakcji białkowej mleka a profilem metabolicznym 

krów 

Zmienność profili lipidowych mleka krów w zależności od poziomu wydajności mlecznej 

Zmienność w zawartości funkcjonalnych kwasów tłuszczowych u krów wypasanych na pastwiskach 

z różnym udziałem bobowatych 

Różnice w jakości siary między rasami lokalnymi krów w porównaniu do rasy polskiej holsztyńsko-

fryzyjskiej, 

Wpływ poziomu wydajności i wieku krów na udział frakcji fosfolipidowych w mleku surowym 

Zależność między wielkością micelli kazeinowych a parametrami przydatności serowarskiej mleka 

krowiego 

     dr hab. Tomasz Przysucha prof. uczelni Hodowla i chów bydła mięsnego 

     

dr hab. Kamila Puppel 

Polimorfizm laktoprotein mleka (mleko krowie, mleko klaczy)  

Markery diagnozowania schorzeń metabolicznych u wysokowydajnych krów rasy PHF  

Markery stresu oksydacyjnego u wysokowydajnych krów rasy PHF  

Zależność między schorzeniami metabolicznymi krów rasy PHF a jakością mleka  

Zależność między schorzeniami metabolicznymi krów rasy PHF a potencjałem oksydacyjnym  

Wpływ genów kandydujących/markerów genetycznych na kształtowanie się jakości mięsa 

wołowego/cielęciny  

Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mleka/siary (m.in. : system żywienia: eko vs intensywny, 

suplementacja dodatkami tłuszczowymi, zioła)  

Czynniki genetyczne kształtujące jakość mleka/siary  

Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mięsa wołowego/cielęciny  

Wykorzystanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów kształtujących 

potencjał antyoksydacyjny mleka klaczy  

     

dr hab. Marcin Gołębiewski 

Zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła mięsnego i mlecznego  

Zagadnienia związane z Precision Livestock Farming 

Odchów cieląt 

     



Profilaktyka schorzeń bydła 

Żywienie bydła mięsnego i mlecznego 

dr Małgorzata Kunowska-Slósarz 

Analiza wskaźników płodności zwierząt gospodarskich  

Badania behawioralne okresów rujowych, zachowań okołoporodowych zwierząt  

Analiza częstości i przyczyn występowania zaburzeń w rozrodzie  

     

dr Jan Slósarz 

Wykorzystanie dokumentacji hodowlanej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego  

Charakterystyka systemów utrzymania bydła w gospodarstwach rodzinnych  

Projekt modernizacji gospodarstwa utrzymującego bydło  

Projekt technologii chowu stada krów mięsnych lub mlecznych 

Wpływ wybranych czynników na użytkowość mleczną krów 

     

dr hab. Monika Łukasiewicz 

Różnice w budowie gałki ocznej u ptaków w odniesieniu do ich widzenia 

Rola sygnałów w świecie ptaków 

Wpływ różnych suplementów w diecie ptaków na ich status zdrowotny i wyniki produkcyjne 

     

dr hab. Monika Michalczuk prof. 

uczelni 

Porównanie wyników produkcyjnych i jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących  

Porównanie wyników produkcyjnych i jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie 

i intensywnie  

Wydajność rzeźna i wybrane cechy jakości tuszek różnych gatunków drobiu  

Wpływ dodatków roślinnych na wyniki produkcyjne, jakość mięsa oraz dobrostan kurcząt rzeźnych  

Wpływ dodatku jagody kamczackiej na wyniki produkcyjne, jakość mięsa oraz dobrostan kurcząt 

rzeźnych  

Wpływ dodatku mini kiwi na wyniki produkcyjne, jakość mięsa oraz dobrostan kurcząt rzeźnych  

Wskaźniki dobrostanu kurcząt rzeźnych odchowywanych w różnych systemach  

Wpływ pory roku na częstotliwość występowania zapaleń skóry podeszwy stopy (FPD) u kurcząt 

brojlerów  

Wpływ diety na ograniczenie występowania zapaleń skóry podeszwy stopy (FPD) u kurcząt 

brojlerów  

Częstotliwość występowania zapaleń skóry podeszwy stopy (FPD) u kurcząt o różnym tempie 

wzrostu  

Wpływ warunków chowu na wyniki produkcyjne i dobrostan ptaków  

     

dr Krzysztof Damaziak 

Żywienie i warunki utrzymania stad reprodukcyjnych drobiu 

Wpływ żywienia kur nieśnych na wyniki produkcyjne i jakość jaj 

Wpływ systemu odchowu i utrzymania kur nieśnych na wyniki produkcyjne 

     



Czynniki wpływające na wyniki i synchronizację lęgów drobiu 

Czynniki wpływające na jakość mięsa drobiowego 

dr Małgorzata Julia Riedel 

Wpływ żywienia na produkcję nieśną i jakość jaj  

Ocena jakości dostępnych na rynku jaj spożywczych  

Jakość jaj różnych gatunków drobiu  

Ocena wyników lęgów kur typu nieśnego i mięsnego  

Różne systemy wychowu kurcząt typu nieśnego  

     

dr hab. Ewa Kuźnicka 

Zastosowanie autonomicznych czujników i komunikacji bezprzewodowej do oceny dobrostanu 

zwierząt gospodarskich 

Wpływ warunków termicznych na wyniki produkcyjne zwierząt gospodarskich 

Rozwój turystyki wiejskiej w wybranym rejonie Polski 

Wpływ dopłat unijnych na rozwój turystyki wiejskiej 

Znaczenie zwierząt w zwiększeniu atrakcyjności oferty turystycznej na wsi oraz poprawienia wyniku 

ekonomicznego gospodarstwa 

     

dr Marek Balcerak 

Koszty i opłacalność produkcji zwierzęcej  

Analiza efektywności funkcjonowania gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej  

Organizacja i zarządzanie w produkcji zwierzęcej 

     

prof. dr hab. Marian Brzozowski 

Użytkowanie zwierząt futerkowych 

Warunki utrzymania zwierząt futerkowych 

Dobrostan zwierząt futerkowych 

Zwierzęta futerkowe utrzymywane jako towarzyszące 

W każdym wspomnianym obszarze jest możliwość określenia szczegółowego 

tematu, który zostanie rozwinięty w pracy dyplomowej 

     

dr hab. Robert Głogowski 
Modyfikacje cech jakościowych mięsa małych ssaków roślinożernych 

Badania dobrostanu głównych gatunków zwierząt futerkowych 

Hodowla i użytkowanie nutrii 

     

dr Danuta Dzierżanowska-Góryń 

Hodowla i użytkowanie zwierząt futerkowych 

Przepisy dotyczące hodowli zwierząt w Polsce i na świecie 

Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt - historia i 

współczesność 

     dr Agnieszka Boruta Wpływ warunków utrzymania i pracy na dobrostan psów  

     



dr Anna Albera-Łojek 

Nowoczesne metody w rozrodzie koni 

Kuce i konie małe, hodowla i użytkowanie 

Turystyka konna i agroturystyka 

Różne formy użytkowania koni 

Odnowa biologiczna i fizjoterapia koni 

     

dr Jacek Łojek 

Badanie aktualnej struktury rodowodowej koni wielkopolskich  

Hodowla Koni Zimnokrwistych w typie sztumskim w województwie … 

Analiza liczebności urodzeń koni na terenie obsługiwanym przez Wojewódzki Związek Hodowców 

Koni w Warszawie w latach … 

Użytkowanie koni: sportowe, wyścigowe, w agroturystyce i turystyce jeździeckiej, w hipoterapii i 

innych kierunkach 

Charakterystyka przebiegu karier sportowych koni użytkowanych w dyscyplinie … 

Użytkowanie koni pełnej krwi angielskiej po zakończonej karierze wyścigowej  

Proces przekształcania czynnego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne 

Analiza ośrodka jeździeckiego w … celem podniesienia jakości świadczonych w nim usług 

Proces tworzenia tras do turystyki konnej na przykładzie … 

Problemy zdrowotne koni wykorzystywanych w Ośrodkach Hipoterapeutycznych … 

Konie służbowe polskich jednostek policyjnych 

Hodowla - Analiza prób dzielności koni: 

Analiza wyników koni wierzchowych na podstawie czempionatów hodowlanych w skokach luzem  

Szkolenie konia do startu w Trailu, jednej z konkurencji westernu sportowego 

Szkolenie młodego konia do sportu zaprzęgowego  

Dobrostan koni: 

Próba określenia współczesnego statusu konia i postrzegania jego roli w społeczeństwie 

Wpływ masażu klasycznego na parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii 

Behawior koni: 

Odczulanie koni – obserwacja zachowania i dynamiki pracy serca koni odczulanych przy użyciu 

metody Pata Parellego 

Some factors influencing behavior of horses kept out in paddocks 

Pasożyty koni w hodowli rezerwatowej, stajennej i w chowie otwartym 

Dynamika zarobaczenia pasożytami przewodu pokarmowego koni zimnokrwistych utrzymywanych 

w warunkach wolnego wypasu 

     



Wpływ wybranych czynników na inwazję pasożytów wewnętrznych u koni w treningu wyścigowym 

Investigation of the intensity and prevalence of gastrointestinal parasites of free ranging horses 

Pasożyty zwierząt trawożernych 

Ekologiczne znaczenie wypasu koni 

dr Małgorzata Maśko 

Hodowla koni (rozród) 

Użytkowanie rekreacyjne koni 

Zdrowie i profilaktyka koni 

Wartość użytkowa i hodowlana różnych ras koni 

     

dr hab. Aurelia Radzik-Rant prof. 

uczelni 

Okrywa włosowa, parametry genetyczne i użytkowe ras owiec objętych Programem Ochrony 

Zasobów Genetycznych  

Składniki bioaktywne w produktach pochodzących od owiec i kóz i czynniki wpływające na ich 

zawartość  

Proekologiczny chów małych przeżuwaczy z uwzględnieniem ras owiec i kóz predysponowanych do 

chowu ekologicznego  

     

dr hab. Witold Rant 

Okrywa włosowa, parametry genetyczne i użytkowe ras owiec objętych Programem Ochrony 

Zasobów Genetycznych  

Składniki bioaktywne w produktach pochodzących od owiec i kóz i czynniki wpływające na ich 

zawartość  

Proekologiczny chów małych przeżuwaczy z uwzględnieniem ras owiec i kóz predysponowanych do 

chowu ekologicznego  

     

dr Marcin Świątek 

Ocena jakości produktów pochodzących od małych przeżuwaczy  

Wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego  

Wykorzystanie małych przeżuwaczy w ochronie środowiska i pielęgnacji krajobrazu  

     

prof. dr hab. Anna Rekiel 

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizującego się w produkcji świń (gospodarstwo własne)  

Polska hodowla i produkcja świń w 15-leciu obecności w strukturach UE  

Krajowy rynek produkcji świń w sytuacji zagrożenia ASF  

Porównanie wyników tuczu i wartości rzeźnej świń różnych ras  

Wpływ genotypu, sezony i cyklu rozpłodowego na wyniki użytkowości rozpłodowej loch  

Alternatywne pasze białkowe w żywieniu świń  

Alternatywne użytkowanie świń  

Dobrostan a długowieczność reprodukcyjna loch  

Potencjał gatunku świnia domowa i zagrożenia jego wykorzystania  

     



Wpływ czynników stresogennych na wyniki produkcyjne świń  

dr hab. Justyna Więcek prof. uczelni 

Ocena technologii produkcji w gospodarstwie utrzymującym świnie 

Ocena wyników produkcyjnych w gospodarstwie utrzymującym świnie 

Ocena przestrzegania cross-compliance w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta 

Optymalizacja wyników produkcyjnych świń w wybranym gospodarstwie 

Czynniki wpływające na wyniki produkcyjne świń 

     

dr hab. Martyna Batorska 

Wpływ wybranych dodatków paszowych na efektywność tuczną i rzeźną tuczników w gospodarstwie 

rodzinnym  

Ocena wyników produkcyjnych uzyskanych we własnym gospodarstwie i możliwości ich poprawy  

Ocena wyników użytkowości rozpłodowej loch we własnym gospodarstwie i możliwości ich 

poprawy  

Zastosowanie wybranych mikro i makroelementów w żywieniu różnych grup produkcyjnych świń  

Rola wody w żywieniu świń  

     

dr Marcin Sońta 

Wykorzystanie roślin strączkowych jako pasz białkowych dla różnych grup produkcyjnych trzody 

chlewnej  

Efektywność produkcyjna różnych mieszanek paszowych na wyniki produkcyjne trzody chlewnej  

     



 

Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze 
     

dr Jerzy Śliwiński 

Wsparcie sektora polskiej akwakultury ze środków PO RYBY w latach 2005 – 2020  

Możliwości zwiększenia potencjału retencyjnego polskiej gospodarki stawowej  

Wpływ wybranych ekstraktów ziołowych na wyniki inkubacji ikry karpia  

Wpływ zmian temperatury wody na rezultaty inkubacji ryb reofilnych  

Wpływ warunków termicznych na rezultaty inkubacji ikry karpia eksponowanej na nanocząstki 

srebra  

Wpływ zawiesin na przeżywalność wczesnych stadiów larwalnych ryb eksponowanych na 

nanocząstki metali  

     
dr hab. Maciej Kamaszewski 

Fizjologia żywienia ryb (analizy biochemiczne i histologiczne) 

Ontogeneza ryb utrzymywanych w akwakulturze 

     

dr Dobrochna Adamek-Urbańska 

Histologia wybranych gatunków ryb akwariowych i produkcyjnych  

Zastosowanie, wykorzystanie i modyfikacja technik histologicznych w badaniach kręgowców 

wodnych  

Embriologia ryb akwariowych i produkcyjnych  

     



 

Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa 
     

dr hab. Beata Madras-Majewska prof. 

uczelni 

Ocena jakości mikrobiologicznej polskich miodów odmianowych  

Zanieczyszczenia produktów pszczelich  

Badania przechowalnicze produktów pszczelich  

     

dr Jakub Gąbka 

Czynniki wpływające na wychów matek pszczelich  

Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich  

Przyspieszanie wiosennego rozwoju rodzin pszczelich  

     



 

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt 
     dr hab. Tomasz Niemiec prof. uczelni 

dr hab. Iwona Kosieradzka prof. 

uczelni 

dr Ewa Arkuszewska 

Żywienie zwierząt gospodarskich oraz ocena wartości pokarmowej i dietetycznej pasz  

 

     
dr hab. Andrzej Łozicki 

Konserwacja pasz 

Wpływ żywienia na zdrowie i wyniki produkcyjne zwierząt 

     



 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk 
     

dr Małgorzata P. Majewska (Zakład 

Żywienia Zwierząt) 

Wpływ dodatku tanin hydrolizujących w dawkach pokarmowych dla owiec na trawienie 

węglowodanów w żwaczu 

(Rolą Magistranta będzie oznaczenie aktywności enzymatycznej mikrobiologicznych polisacharydaz 

w treści żwacza (karboksymetylocelulazy, ksylanazy, amylazy oraz pektynazy przy użyciu 

spektrofotometru, na podstawie ilości uwolnionych cukrów redukujących), jak również ilości 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w płynie żwacza metodą chromatografii gazowej)      

dr inż. Paweł Konieczka (Zakład 

Żywienia Zwierząt) 

Wpływ nano-selenu na integralność przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów w indukowanym 

stanie zapalnym  

Wpływ kannabidiolu na integralność przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów w indukowanym 

stanie zapalnym  

(Magistrant wykona podstawowe analizy histologiczne (pomiary morfostruktury jelit) oraz 

molekularne (ekspresja genów warunkujących integralność jelit)) 

     

dr Michał Szlis (Zakład Fizjologii 

Zwierząt) 

Regulacje procesów rozrodczych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego - (początek 

wrzesień/październik 2020) 

Rolą Magistranta będzie: udział w doświadczeniu in vivo na zwierzętach; analiza 

immunohistochemiczna koncentracji i lokalizacji hormonów gonadotropowych w podwzgórzu i 

przysadce; analiza radioimmunologiczna koncentracji oraz analiza parametrów pulsacyjnego 

uwalniania hormonów gonadotropowych do krwi obwodowej 

     

dr Patrycja Młotkowska 

prof. dr hab. Tomasz Misztal (Zakład 

Fizjologii Zwierząt) 

Wpływ stresu na syntezę allopregnanolonu (AP) i AP na ekspresję genów receptora 

glikokortykoidów i mineralokortykoidów w ośrodkowym układzie nerwowym i przysadce u owcy 

(początek wrzesień/październik 2020) 

Analizy laboratoryjne będą obejmowały oznaczanie ekspresji genów enzymów syntetyzujących AP 

w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz genów receptora glikokortykoidów i 

mineralokortykoidów w OUN i w przysadce metodą Real-Time PCR 

     dr hab. Jarosław Woliński, prof. 

instytutu 

Zastosowanie terapii enzymatycznej w leczeniu dny moczanowej/ lub mukowiscydozy/ lub regulacji 

glikemii 

      


