
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 20.03.2017 

 

Protokół  

z Finału 53. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja 

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego wykonanych w roku akademickim 2015/2016 

 

 

Finał odbył się 15 marca 2017 roku i stanowił podsumowanie II etapu Konkursu.  

Laureaci I miejsc w poszczególnych grupach tematycznych w postaci prezentacji 

multimedialnych przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac, które uprzednio były 

dyskutowane w Sesji Plakatowej (02.03.2017r.).  

Uroczystość finałową zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Jadwiga Turło 

Prorektor  ds. Nauki i Transferu Technologii, Władze Dziekańskie Wydziału 

Farmaceutycznego: Dziekan prof. dr hab. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Nauki dr hab. 

Marcin Sobczak, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju dr hab. Piotr Luliński oraz 

zaproszeni goście: prof. dr hab. Bożenna Gutkowska, Prezes Warszawskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Włodzimierz Hudemowicz  z Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Warszawie, mgr Wanda Malinowska Zastępca Redaktor Naczelnej Gazety 

Farmaceutycznej oraz pani Aleksandra Daniszewska specjalista ds. PR z Firmy Gedeon 

Richter Polska Sp. z o.o.. 

Uroczystego otwarcia finału dokonał Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju 

dr hab. Piotr Luliński, który zwracając się do uczestników wydarzenia, wyraził zadowolenie z 

faktu, że na przestrzeni ostatnich lat, zgłaszane prace obejmują swoim zakresem tematycznym 

najnowsze i najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru nauk farmaceutycznych. Mają także 

istotny wpływ na rozwój naukowy zakładów i katedr, znajdują tym samym odzwierciedlenie 

w dorobku naukowym Wydziału, ponieważ autorzy prac magisterskich stają się 

współautorami publikacji naukowych. 



Następnie głos zabrał Dziekan prof. dr hab. Piotr Wroczyński, który nawiązał do 

wysokiego poziomu prac magisterskich i możliwości ich realizacji w ramach działalności 

statutowej katedr i zakładów. Życzył uczestniczkom udanych prezentacji i satysfakcji z 

wykonanej pracy. 

Dalszą część Konferencji poprowadzili studenci Wydziałowego Samorządu 

Studenckiego Agata Jaworska i jego Przewodniczący Andrzej Patyra przypominając, że na 

Konkurs Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja wpłynęło 26 prac magisterskich 

wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2015/2016, a powołane 

Jury Konkursu po wstępnej weryfikacji zakwalifikowało prace magisterskie kierunku 

Farmacja do jednej z poniższych grup tematycznych: 

1. Analiza Leków i Bioanaliza 

2. Analiza Przedkliniczna i Kliniczna 

3. Farmacja Apteczna 

4. Lek Pochodzenia Naturalnego 

5. Synteza Leków 

6. Varia 

Jury Konkursu Prac Magisterskich w oparciu o opinię recenzentów, do których zostały 

skierowane prace do recenzji oraz ustalone zasady oceny punktowej prac, zawarte w 

Regulaminie Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wyłoniło 5 laureatów. 

Następnie finaliści konkursu uczestniczyli w Sesji Plakatowej (I etap), która odbyła się 

2.03.2017r. w gmachu Wydziału Farmaceutycznego. Ten etap konkursu polegał na dyskusji 

autorów plakatów z członkami Jury oraz osobami zainteresowanymi tematyką prac 

magisterskich. Jury oceniło dyskusję oraz pracę w formie plakatu w tajnym głosowaniu. 

W decydującym II etapie konkursu, Laureaci I miejsc w poszczególnych grupach 

tematycznych przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji 

multimedialnych. 

Kolejnymi wystąpieniami były wykłady dr hab. Joanny Stefańskiej z Zakładu 

Mikrobiologii Farmaceutycznej, pt. :” Super bakterie – wyzwanie współczesnej farmacji” i 

dr Dariusza Macieja Pisklaka z Zakładu Chemii Fizycznej, pt.: "Zastosowanie 

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w badaniach farmaceutycznych" 

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury przyznało w tajnym 

głosowaniu na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i 

referatowej: 



 

I nagrodę Klaudii Wojcieskiej za pracę pt.:  

Aktywność tiolaktonazy w surowicy krwi u pacjentów hospitalizowanych z powodu 

pierwszego w życiu zawału serca z uniesieniem odcinka ST 

 

II nagrodę Urszuli Luchowskiej za pracę pt.:  

Poliestrowe koniugaty fluorochinolonów i bisfosfonianów  

-  synteza i analiza strukturalna 

 

III nagrodę Alicji Sztokfisz za pracę pt.: 

Badanie efektów zablokowania kaskady kinaz MEK na działanie przeciwnowotworowe 

trzech różnych inhibitorów proteasomu 

 

Dalsze miejsca zajęły w kolejności:  

IV miejsce Martyna Katarzyna Gawryjołek za pracę pt.:  

Wpływ diety wzbogaconej w sprzężone trieny kwasu linolenowego na zawartość 

prostaglandyny E2 w wątrobie szczurów w stanie fizjologicznym 

 

V miejsce Alicja Bieńkowska za pracę pt.: 

MikroRNA jako potencjalny czynnik wpływający na efektywność transdukcji z udziałem 

rAAV  

Na zakończenie Finału Władze Dziekańskie i Przedstawiciele Sponsorów: 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Warszawie, Gazety Farmaceutycznej, Gedeon Richter Polska Sp. z o. o., IRS 

Sp. z o.o.,  „Herbapol-Lublin” S.A, Dr Irena Eris Sp. z o.o., MSD Polska Sp. z o.o., 

farmacja.net sp. z o.o., EBS Education for Business & Science wręczyli Laureatom nagrody i 

uczestnikom Konkursu dyplomy.  

 

 

 

Przewodnicząca 

53. Wydziałowego Konkursu Prac     

Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

       dr hab. Joanna Kolmas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


