
Zespół Dobrostanu Zwierząt: dr hab. Barbara Tombarkiewicz, dr hab. Marcin Lis,                         

dr hab. Krzysztof Pawlak, dr Bartosz Bojarski 

 

Kierunek Zootechnika: 

 

I
o
  

1. Inwentaryzacja zoohigieniczna pomieszczeń dla zwierząt (gospodarskich, towarzyszących 

i zwierząt w ogrodach zoologicznych) 

2. Ocena warunków higienicznych w procesie inkubacji jaj różnych gatunków ptaków 

3. Ocena wpływu produkcji rolniczej na środowisko wodne, glebowe i powietrzne 

4. Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich i  laboratoryjnych 

II
o
 

 

1. Wpływ czynników środowiskowych na embriogenezę ryb i ptaków 

2. Wykorzystanie zwierząt modelowych w badaniach wpływu czynników egzogennych na 

organizmy zwierząt 

3. Wpływ środowiska elektromagnetycznego Ziemi (pole geomagnetyczne i pole 

elektromagnetyczne) na organizmy żywe. 

4. Badania wpływu czynników środowiskowych na dobrostan zwierząt 

 

Kierunek Biologia stosowana 

 

I
o 

1. Analiza oddziaływań antropogenicznych na środowisko przyrodnicze 

2. Ocena dobrostanu zwierząt 

3. Wpływ zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby oraz środowiska elektromagnetycznego 

Ziemi na organizmy żywe.  

 

 

II
o
 

 

1. Wykorzystanie metody in ovo w badaniach toksykologicznych 

2. Badanie wpływu czynników środowiskowych na zachowanie się zwierząt 

3. Badanie wpływu presji antropogenicznej na środowisko wodne, glebowe i powietrzne   

 

  

Kierunek Bioinżynieria zwierząt; 

 

I
o 

 

1. Wykorzystanie bioindykatorów do oceny toksyczności wybranych ksenobiotyków. 

2. Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych wykorzystywanych               

w  badaniach naukowych 

II
o 

 

1. Wykorzystanie modelu zarodka ptasiego w badaniach ekotoksykologicznych 

2. Oddziaływanie mikroczynników środowiska (pole elektromagnetyczne, pole 

geomagnetyczne, hałas, ozon, jonizacja) na organizmy żywe 

3. Wpływ skażeń środowiska wodnego na dobrostan ryb słodkowodnych 

 

 

 

Zespół Weterynarii i Rozrodu Zwierząt: Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, dr hab. 

Wiesława Młodawska, dr inż. Joanna Kochan, dr n. wet. Marek Tischner, dr n. wet. Anna Migdał 

  



Tematyka badań naukowych prowadzonych  

Sterowanie rozrodem zwierząt, dojrzewanie płciowe, transplantacja zarodków, wpływ stresu na 

płodność koni, andrologia weterynaryjna, ocena nasienia i jego konserwacja, zapłodnienie 

pozaustrojowe, konserwacja oocytów, zarodków i komórek somatycznych. Ocena organizacji 

genomu w obrębie chromosomów a także wpływ wyższych struktur organizacyjnych DNA na 

zaburzenia płodności 

 

Kierunek Zootechnika 

 

I
o 

 

1. Porównanie wydajności i możliwości zastosowania w praktyce hodowlanej wybranych technik 

wspomaganego rozrodu u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich    i towarzyszących  

2. Wykorzystanie i zastosowanie technik badawczych w analizie kariotypu zwierząt 

gospodarskich i towarzyszących 

3. Ocena płodności samców zwierząt gospodarskich 

4. Oznaczanie i ocena biologicznie aktywnych składników siary i mleka 

 

II
o 

1. Optymalizacja metod pozaustrojowej produkcji zarodków zwierząt gospodarskich 

towarzyszących  

2. Optymalizacja metod oceny i konserwacji nasienia zwierząt gospodarskich  i towarzyszących  

3. Analiza prawidłowości bądź zaburzeń chromosomowych w komórkach rozrodczych                  

i somatycznych zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

4. Analiza przydatności różnych metod konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich 

5. Ocena adaptacji układu odpornościowego oraz jego stymulacji w okresie neonatalnym. 

6. Analiza wydolności koni na podstawie badań parametrów fizjologicznych koni sportowych        

i zaprzęgowych 

 

 

 

 

Kierunek Biologia Stosowana 

 

I
o 

1. Możliwości wykorzystania zwierząt jako modeli biomedycznych w embriologii 

eksperymentalnej 

2. Wykorzystanie i zastosowanie technik badawczych w analizie wyspecjalizowanych struktur 

chromosomowych zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

3. Ocena adaptacji układu odpornościowego oraz jego stymulacji w okresie neonatalnym. 

 

II
o 

1. Optymalizacja metod pozaustrojowej produkcji zarodków z wykorzystanie zwierzęcych 

modeli biomedycznych 

2. Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, najważniejsze zaburzenia w determinacji płci  

3.  mechanizmy śmierci komórkowej i ich udział w funkcjonowaniu organizmów żywych  

4. Analiza zmienności wyspecjalizowanych struktur chromosomowych zwierząt gospodarskich      

i towarzyszących 

5. Analiza mechanizmów regulujących gospodarkę wodno - elektrolitową gazową i cieplną 

noworodków. 

 

Kierunek Bioinżynieria 

 

I
o 

1. Zastosowanie metod oceny gamet i zarodków w praktyce hodowlanej 



2. Wykorzystanie i zastosowanie molekularnych technik badawczych w analizie zmienności 

chromosomowych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

3. Analiza hematologiczna i biochemiczna krwi ciężarnej samicy i noworodka 

 

II
o 

1. Wykorzystanie metod oceny gamet i zarodków do szacowania płodności samic i samców 

zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych 

2. Optymalizacja metod oceny i konserwacji nasienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących  

3. Ocena wpływu czynników fizjologicznych i/lub środowiskowych na zaburzenia kariotypu         

i zmienność wyspecjalizowanych struktur chromosomowych zwierząt gospodarskich                     

i towarzyszących 

4. Analiza mechanizmów regulujących gospodarkę wodno - elektrolitową gazową i cieplną 

noworodków 


