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l.p. 

Katedra Botaniki 

Farmaceutycznej          

i Farmakognozji 

Warunki siedliskowe a kondycja zdrowotna drzew Aesculus 

hippocastanum L. w zachodnich dzielnicach Bydgoszczy 
Doświadczalna dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK 

1.  

Warunki siedliskowe i zasoby populacyjne Ambrosia psilostachya DC. w 

Bydgoszczy 
Doświadczalna dr Iwona Paszek 

2.  

Stan wiedzy kobiet, w różnych przedziałach wiekowych, o roślinnych 

surowcach kosmetycznych stosowanych do pielęgnacji twarzy  
Doświadczalna dr Dorota Gawenda-Kempczyńska 

3.  

Przegląd wybranych surowców roślinnych znajdujących zastosowanie w 

cellulicie 
Poglądowa 

dr Maciej Balcerek 4.  

Przegląd wybranych surowców roślinnych znajdujących zastosowanie w 

różnych typach cery 
Poglądowa 

dr Maciej Balcerek 5.  

Badania fitochemiczne nasion Psoralea corylifolia L. Doświadczalna 
dr Daniel Modnicki 

6.  

Katedra Kosmetologii 

i Dermatologii 

Estetycznej 

Ocena wpływu metod pielęgnacji skóry związanej z noszeniem maski na 

nasilenie maskacne  

Doświadczalna dr Magdalena Basałygo 7.  

Ocena jakości życia pacjentów z trądzikiem pospolitym w pandemii Covid-19 Doświadczalna dr Magdalena Basałygo 8.  

Ocena jakości życia osób z wrastającym paznokciem Doświadczalna dr Magdalena Basałygo 9.  

Wpływ antykoncepcji hormonalnej na kondycje skóry, włosów i paznokci Doświadczalna dr Joanna Śliwińska 10.  

https://www.wf.cm.umk.pl/kizf/
https://www.wf.cm.umk.pl/kizf/
https://www.wf.cm.umk.pl/kizf/


Zmiany paznokciowe w pandemii Covid-19 Doświadczalna dr Joanna Śliwińska 11.  

 

Wpływ noszenia masek ochronnych na jakość życia pacjentów z AZS i 

trądzikiem różowatym 

Doświadczalna dr Joanna Śliwińska 12.  

Przerost tkanek nosa w przebiegu trądziku różowatego Doświadczalna dr Lucyna Kałużna 13.  

Kępki żółte, problem medyczny czy kosmetyczny Doświadczalna  dr Lucyna Kałużna 14.  

Znaczenie zabiegów anti-aging w poprawie jakości życia pacjentów Doświadczalna  prof. dr hab. Barbara Zegarska 15.  

Ocena wiedzy społeczeństwa na temat możliwości medycyny estetycznej, 

korzyści oraz działań niepożądanych 

Doświadczalna  

 

 

dr Magdalena Woźniak  

 

 

16.  

Genodermatozy- rola dermatologa i kosmetologa  Doświadczalna  dr Magdalena Woźniak 17.  

Przegląd piśmiennictwa dotyczącego endo- i egzogenny czynników 

wpływających na wygląd, kondycję i starzenie się skóry oraz ocena wiedzy i 

świadomości społeczeństwa w tym zakresie. 

Poglądowa  dr Magdalena Woźniak 18.  

Wybrane choroby prezentujące zmiany skórne 

 

Doświadczalna dr Elżbieta Kaczmarek-Skamira 19.  

Skóra wizerunkiem stanu zdrowia człowieka 

 

Doświadczalna dr Elżbieta Kaczmarek-Skamira 20.  

Kosmetologia w ujęciu pielęgnacyjno- naprawczym 

 

Doświadczalna dr Elżbieta Kaczmarek-Skamira 21.  

Katedra Patofizjologii 

Wpływ zachowań zdrowotnych na stan skóry w grupie kobiet w wieku 18-

60 lat 

Doświadczalna dr Joanna Boinska 

 

22.  

Wpływ nawyków żywieniowych na stan skóry w populacji kobiet 

 

Doświadczalna dr Arleta Kulwas 23.  

Ekstrakty roślinne stosowane w kosmetykach do pielęgnacji cery dojrzałej 

– ocena receptur wybranych preparatów 

Doświadczalna dr Halina Bojarowicz 24. 



Katedra Technologii 

Chemicznej Środków 

Leczniczych 

Kosmetyki naturalne – przegląd i ocena receptur dostępnych preparatów Doświadczalna dr Halina Bojarowicz 25. 

Pielęgnacja cery trądzikowej - przegląd i ocena receptur wybranych 

kosmetyków 

Doświadczalna dr Halina Bojarowicz 26. 2
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. 

Analiza profilu fitochemicznego wybranych surowców roślinnych 

pochodzących z Japonii 

Poglądowe dr Olga Zavyalova 27. 

Przyczyny, mechanizmy oraz możliwości spowolnienia siwienia włosów Poglądowa dr Olga Zavyalova 28. 

Katedra Biochemii 

Klinicznej  

Produkty pszczele w kosmetologii –  zastosowania i analiza składników 

aktywnych  w dostępnych na rynku polskim kosmetykach  z produktami 

pszczelimi 

Doświadczalna dr n. med. Marek Jurgowiak 29.  

Zastosowanie nadtlenku wodoru w kosmetykach i kosmeceutykach – 

przegląd preparatów dostępnych na rynku. 

Doświadczalna dr hab. Tomasz Dziaman, prof. UMK 30.  

Przegląd metod stosowanych do oznaczania nadtlenku wodoru w 

preparatach kosmetycznych. 

Doświadczalna dr hab. Tomasz Dziaman, prof. UMK 31.  

 
 
 

 


