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Protokół  

z Finału  55. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja 

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

wykonanych w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Finał odbył się 13 marca 2019 roku i stanowił podsumowanie II etapu 

Konkursu. Autorzy 10 najlepszych prac wyłonieni w Sesji Anonimowej w postaci 

prezentacji multimedialnych przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac, które 

uprzednio były dyskutowane w Sesji Plakatowej. 

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Nauki i Transferu 

Technologii prof. Jadwiga Turło, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego: 

prof. dr hab. Piotr Wroczyński Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, dr hab. Joanna Kolmas Prodziekan do spraw 

Dydaktyczno-Wychowawczych, dr hab. Marcin Sobczak Prodziekan do spraw nauki, 

dr hab. Piotr Luliński Prodziekan do spraw Umiędzynarodowienia i Rozwoju,        

prof. dr hab. Grażyna Nowicka Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny 

Laboratoryjnej oraz zaproszeni goście:  

Pani prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego,  

Pan mgr farm. Wojciech Szkopański - Zastępca Prezesa Okręgowej Rady 

Aptekarskiej OIA w Warszawie 

Pani mg farm. Joanna Pietrzyk - Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie,  

Pani mgr Monika Urbanowska -  USP Zdrowie  Sp. z o.o., 



Pan mgr farm. Jacek Szczepański – Servier Polska Sp. z o.o., 

Pani mgr Monika Strogulska - Dwojak – Farmacja Net Sp. z o.o..  

Uroczystego otwarcia Gali finałowej Konkursu dokonała dr hab. Joanna 

Kolmas, Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych. Zwracając się do 

uczestników wydarzenia, pogratulowała im dojścia do finału, wysokiego naukowego 

poziomu ich prac, który przyczynia się do stale rosnącej liczby publikacji z udziałem 

magistrantów. Podziękowała za dbanie o wysoką jakość prac także promotorom i 

opiekunom. Życzyła udanych prezentacji i jak najlepszego i jak najszybszego 

opublikowania dokonań. 

W dalszej części uroczystości, którą prowadzili studenci Hanna Dąbrowska - 

Wiceprzewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studentów i Kamil Koronowski - 

Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów, laureaci zaprezentowali 

założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji multimedialnych. 

Kolejnym wystąpieniem był wykład, który wygłosiła dr Marta Dudek z  

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN pt.: "Przewidywanie  

struktur krystalicznych nadzieją dla przemysłu farmaceutycznego?" 

Po wysłuchaniu wystąpienia ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, 

na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej 

i referatowej, przyznało: 

I miejsce  ex aequo 

Monice Wioletcie Knopczyk  

za pracę pt.: Wpływ diety wzbogaconej w sprzężone trieny kwasu linolenowego 

na zawartość prostaglandyny E2 w wątrobie szczurów w warunkach procesu 

nowotworowego. 

Jarosławowi Piotrowi Golis  

za pracę pt.: Bioaktywne substancje czterech odmian jagody kamczackiej – ich 

zawartość i właściwości antyoksydacyjne.  

III miejsce  

Marcie Ewie Fijałkowskiej  

za pracę pt.: Badanie wpływu światła na biosyntezę inhibitorów esteraz 

cholinowych i inhibicję aktywności acetylocholinoesterazy w aksenicznych 

kulturach gametofitów Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.. 

 

 



Do rywalizacji w Finale  55. Konkursu Prac Magisterskich przystąpili także: 

Azza Abdelkarim, której praca pt.: Ocena ekspresji wybranych receptorów Toll-

podobnych na komórkach śródbłonka oraz w blaszkach miażdżycowych zajęła 

IV miejsce 

Klaudia Matjakowska, której praca pt.: Polimorfizm piracetamu  zajęła V miejsce 

Rafaela Brodawka, której praca pt.: Badanie lekowrażliwości oraz występowania 

β-laktamaz u pałeczek z rzędu Enterobacteriales wyizolowanych z próbek wody 

z rzeki Wisły zajęła VI miejsce 

Małgorzata Maria Pyza, której praca pt.: Ocena właściwości przeciwzapalnych 

wyciągów i wybranych związków wyizolowanych z liści i kwiatów forsycji 

pośredniej (Forsythia x intermedia) z wykorzystaniem komórek makrofagów 

zajęła VII miejsce 

Maria Chrzanowska, której praca pt.: Badanie kinetyki kanałów jonów sodowych 

Nav1.1 typu wild type ekspresjonowanych w linii komórkowej tsA201 oraz 

wpływu czasu przeprowadzania rejestracji na badane prądy zajęła VIII miejsce 

Martyna Śliwecka, której praca pt.: Badanie przestrzegania zasad 

niefarmakologicznego leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 

zajęła IX miejsce  

Martyna Cychol, której praca pt.: Otrzymywanie potencjalnych inhibitorów 

reniny, będących jednocześnie donorami tlenku azotu, zawierających w swej 

strukturze kwas (3S,4S)-4-amino-3-hydroksy-7-nitroguanidyloheptanowy zajęła 

X miejsce. 

 

Przyznano także nagrodę publiczności w Konkursie na najlepszą Prezentację 

przedstawioną podczas Gali Finałowej 55. Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku 

Farmacja studentowi Jarosławowi Golis. 

Podczas Gali wystąpił także dziekan Wydziału Farmaceutycznego               

prof. dr hab. Piotr Wroczyński, który w swoim wystąpieniu pogratulował uczestnikom  

wysokiego poziomu naukowego reprezentowanych prac. 

Na zakończenie Finału Konkursu Prac Magisterskich Władze Dziekańskie i 

Przedstawiciele Sponsorów: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, USP Zdrowie 

Sp. z o.o., Grupa Farmacja.Net Sp. z o.o., Servier Polska Sp. z o.o, JRS Rettenmaier 

Polska Sp. z o.o. ,  Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., Gazeta 



Farmaceutyczna Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o., wręczyli Laureatom i 

uczestnikom Konkursu nagrody  i dyplomy. 

 

 

Przewodnicząca 

55. Wydziałowego Konkursu Prac     

Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

       dr hab. Joanna Kolmas 

 

 

 

 


