
WNIOSKI O PRZYZNANIE MINI-GRANTÓW 

STUDENCKICH (złożone w marcu 2016r.): 

 
 Katarzyna Kubińska (kierownik projektu) – studentka III roku Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM 

(kierunek: Farmacja), opiekun projektu – dr Joanna Giebułtowicz,  

tytuł projektu: „Ocena zależności pomiędzy stężeniem molibdenu  

w niewydolnej wątrobie, a aktywnością i stężeniem enzymów 

zawierających ten metal w centrum aktywnym” – realizacja na terenie 

Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny (przewidywany czas realizacji projektu do 1.09.2017), kod 

jednostki WUM – FW27.  

 

 Katarzyna Janiszewska (kierownik projektu) oraz Beata Harasimowicz 

(wykonawca projektu) – studentki III roku Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM (kierunek: Analityka 

medyczna), opiekun projektu – dr Joanna Giebułtowicz,  

tytuł projektu: „Ocena wpływu stężenia riwaroksabanu w osoczu  

na skuteczność rozpuszczania skrzepliny w uszku lewego przedsionka  

u pacjentów z migotaniem przedsionków” – realizacja na terenie Zakładu 

Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

(przewidywany czas realizacji projektu do 1.03.2017), kod jednostki 

WUM – FW27.  

 Justyna Jurek (kierownik projektu) oraz Joanna Ćwiek (wykonawca 

projektu) – studentki III roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej WUM (kierunek: Analityka medyczna), opiekun 

projektu – dr Joanna Giebułtowicz, tytuł projektu: „Oznaczanie poziomu 

toksyn mocznicowych u osób otyłych przed i po operacji bariatrycznej” – 

realizacja na terenie Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny (przewidywany czas realizacji projektu do 

1.03.2017), kod jednostki WUM – FW27.  

  



 

 Łukasz Schreyer (kierownik projektu) – student IV roku Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM 

(kierunek: Farmacja), opiekun projektu – dr Joanna Giebułtowicz,  

tytuł projektu: „Ocena kumulacji leków w osadach dennych  

oraz ich bioakumulacji w skorupiakach hodowanych in vitro  

oraz pobranych ze środowiska” – realizacja na terenie Zakładu Bioanalizy 

i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny (przewidywany czas 

realizacji projektu do 1.09.2017), kod jednostki WUM – FW27.  
 


