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Katedra Kosmetologii i Dermatologii  
 

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

1 Wpływ stresu psychologicznego na parametry czynnościowe skóry doświadczalna dr Magdalena Basałygo 

2 Ocena jakości życia u osób ze skórą wrażliwą 

 

doświadczalna  dr Magdalena Basałygo 

3 Ocena związku skóry wrażliwej z defektem bariery naskórkowej 

 

doświadczalna dr Magdalena Basałygo 

4 Wpływ detergentów na parametry czynnościowe skóry 

 

doświadczalna dr Magdalena Basałygo 

5 Wpływ metod pielęgnacji dłoni na parametry czynnościowe skóry 

 

doświadczalna dr Joanna Śliwińska 

6 Wpływ produktów hipoalergicznych i przeznaczonych do skóry wrażliwej na 
parametry czynnościowe skóry 

 

doświadczalna dr Joanna Śliwińska 

8 Wpływ preparatów do mycia ciała na parametry czynnościowe skóry doświadczalna dr Joanna Śliwińska 



9 Rola kosmetologa w profilaktyce i wydłużeniu remisji chorób 
dermatologicznych 

 

doświadczalna dr Magdalena Woźniak 

10 Zabiegi fizykalne w kosmetologii 

 

doświadczalna dr Magdalena Woźniak 

11 Zioła i olejki eteryczne wykorzystywane w kosmetologii i dermatologii 

 

doświadczalna dr Magdalena Woźniak 

 

Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 
  

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

12 
Kosmetyki naturalne i organiczne – aktualne wymagania. Przegląd i ocena 
wybranych preparatów 

doświadczalna 
dr Halina Bojarowicz 

13 Kosmetyki do koloryzacji włosów – przegląd i ocena wybranych preparatów doświadczalna dr Halina Bojarowicz 

14 
Nowości w kosmetyce; preparaty opóźniające procesy starzenia skóry. 
Przegląd i ocena wybranych produktów  

doświadczalna 
dr Halina Bojarowicz 

15 Nowe trendy w perfumerii – przegląd i ocena dostępnych kosmetyków doświadczalna dr Halina Bojarowicz 

16 Kosmetyki z filtrami UV – przegląd i ocena wybranych preparatów doświadczalna dr Halina Bojarowicz 

17 Badania nad otrzymaniem i właściwościami nanoemulsji na bazie chitozanu 
zawierających alantoinę 

doświadczalna dr Olga Zavyalova 



18 
Badania nad otrzymaniem i właściwościami nanoemulsji na bazie chitozanu 
zawierających D-pantenol 

doświadczalna dr Olga Zavyalova 

 

 

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

19 

Ocena wpływu kolagenu na parametry elektrofizjologiczne fragmentów 
izolowanej tkanki skórnej. 

 

doświadczalna dr Iga Hołyńska-Iwan 

 

     

Katedra Patofizjologii 
 

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

20 
Wpływ nawyków zdrowotnych na stan skóry u osób po 60 roku życia.  
 
 

doświadczalna dr  Inga Dziembowska 



 
 
 
 
 

Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji 
 

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

21 Zawartość flawonoidów w kwiatach i liściach Hieracium pilosella L. ze 
stanowisk naturalnych 

doświadczalna dr Dorota Gawenda-Kempczyńska 

22 Zasoby i stan zdrowotny Aesculus hippocastanum L. w zachodnich dzielnicach 
Bydgoszczy  

doświadczalna dr Iwona Paszek 

23 
Badania fitochemiczne owoców Bassia scoparia (L.) A.J. Scott. 

 

doświadczalna dr Daniel Modnicki 

24 Analiza fitochemiczna kwiatów albicji biało-różowej (Albizia julibrissin Durazz. doświadczalna dr Daniel Modnicki 

25 Przegląd egzotycznych surowców roślinnych stosowanych w kosmetologii. doświadczalna dr Maciej Balcerek 

26 
Analiza parametrów olejów roślinnych pod kątem wykorzystania w   
produktach kosmetycznych. 

doświadczalna dr Maciej Balcerek 

 

 

 

 



Katedra   Biochemii Klinicznej   
 

Lp.  

 

temat pracy magisterskiej 

 

rodzaj pracy 
 

opiekun pracy  

27 
Wpływ witaminy A na kondycję skóry – analiza dostępnych na rynku polskim 
preparatów kosmetycznych zawierających witaminę A z uwzględnieniem ich 
zastosowań. 

doświadczalna dr Marek Jurgowiak 

 

 

 

 


