
Szanowni Finaliści 56. Konkursu Prac Magisterskich, 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz jury gratuluję Wam wspaniałych wystąpień na 56. 

Konkursie Prac Magisterskich. Dziękuję za poświęcony czas w przygotowanie prezentacji, ale przede 

wszystkim za imponujące przygotowanie merytoryczne. Interesująca dyskusja została doceniona 

przez jury i pozwoliła wyłonić zwycięzców Konkursu: 

1. miejsce: Małgorzata Trybuła, kierunek Analityka Medyczna (nagroda pieniężna - 2000 zł) 

- praca pt. „Zmienność genetyczna receptora androgenowego w glejaku wielopostaciowym” 

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej             

Kierownik i opiekun pracy: dr Aleksandra Majchrzak-Celińska 

 

2. miejsce: Natalia Kostewicz, kierunek Farmacja (nagroda pieniężna - 1500 zł) 

- praca pt. „Wpływ metforminy na farmakokinetykę sorafenibu u szczurów” 

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji                  

Kierownik pracy: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak   

Opiekun pracy: dr Agnieszka Karbownik 

 

3. miejsce: Monika Grzybowska, kierunek Farmacja (nagroda pieniężna - 900 zł) 

- praca pt. „Ocena aktywności przeciwnowotworowej pochodnej ftalocyjaniny cynkowej w modelu in 

vitro oraz in vivo” 

Katedra i Zakład Toksykologii              

Kierownik i opiekun pracy: dr Małgorzata Kucińska                                      

 

Gratuluję także Kierownikom i Opiekunom Państwa prac magisterskich, zarówno wyboru tematu, jak 

i sposobu realizacji przeprowadzonych badań. 

Dzięki naszym sponsorom (Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, firma 

Biofarm, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska) każdy finalista otrzymuje nagrodę pieniężną (za 

miejsca 4-7  przyznana kwota wynosi 400 zł). Nagrodą rzeczową jest roczna prenumerata czasopisma 

Farmacja Współczesna z Wydawnictwa Akademia Medycyny. 

Ponadto, w konkursie wyróżniono nagrodą specjalną, grafiką przedstawiającą dziurawiec Hypericum 

perforatum ufundowaną przez PhytoPharm Klęka, studentkę pharmD - Anastasiię Aksonovą, za pracę 

pt. „Mesolimbic dopaminergic system as the target of the alcohol action and its modulation under 

the influence of selected plant xenobiotics - state of art”, wykonaną w Katedrze i Zakładzie 

Farmakologii (kierownik pracy: dr Michał Szulc, opiekun pracy: dr Radosław Kujawski).  
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