
Dyscyplina Konkurs Tytuł projektu Nr w konkursie

Nauki o Zdrowiu Mini-grant studencki Aktywność przeciwbiofilmowa oligosacharydów z mleka kobiecego wobec 

Pseudomonas aeruginosa.

MG/Z/3/3/20(1)

Immunohistochemiczna ocena ekspresji czynnika transkrypcyjnego ELF3 w raku 

trzustki, żołądka, wątroby i piersi.

MG/Z/2/2/20(1)

Immunohistochemiczna ocena ekspresji osteopontyny i czynnika transkypcyjnego SLUG 

w nowotworach podścieliskowych układu pokarmowego.

MG/Z/1/1/20(1)

Koniugacja popularnych płynów do płukania soczewek kontaktowych z nanocząstkami 

w celu wzmocnienia ich aktywności przeciwamebowej i przeciwadhezyjnej.

MG/Z/5/5/20(1)

Ocena aktywności mięśni kooczyny górnej prowadzącej smyczek podczas gry na 

skrzypcach.

MG/Z/6/6/20(1)

Stan psychiczny personelu medycznego w okresie pandemii COVID – 19. MG/Z/4/4/20(1)

Projekt młodego badacza Aktywność proangiogenna makrofagów TAM o fenotypie M2 w potrójnie-ujemnym 

raku piersi

MB/Z/2

Analiza codziennej aktywności fizycznej wśród pielęgniarek oraz jej wpływ na wybrane 

czynniki profilaktyki chorób niezakaźnych

MB/Z/10

Analiza czynników wpływających na skład mikrobioty pokarmu kobiecego, ze 

szczególnym uwzględnieniem stanu odżywienia i sposobu żywienia kobiety karmiącej 

piersią

MB/Z/1

ImPaCC-t: Improving Person-Centered Care in Intensive Care Settings: the relationship 

between

job satisfaction and self-assessed person-centered care provision

MB/Z/15

Samoświadomość, optymizm i poczucie wstydu jako ważne dyspozycje osobowościowe 

w kształtowaniu postawy wobec praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach 

naukowych

MB/Z/4
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Wyniki Konkursu nr 1. Mini-granty studenckie, Projekty Młodego Badacza, Projekty Wewnętrzne

Nauki o Zdrowiu Projekt wewnętrzny Analiza czynników zwiększających ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w populacji osób 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce

PW/Z/5/4/20(1)

Donosowa próba prowokacyjna z pokarmami – nowa alternatywa dla diagnostyki 

różnicowej alergii pokarmowej

PW/Z/2/2/20(1)

Markery angiogenezy jako potencjalne czynniki prognostyczne nowotworów 

podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).

PW/Z/1/1/20(1)

Rola autorefleksji w kształtowaniu relacji między umiejętnościami autentycznego 

przywództwa a postawą wobec praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach 

naukowych - ogólnopolskie badanie przekrojowe

PW/Z/10/5/20(1)

Szczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego - perspktywa nie-medyków i 

pracowników ochrony zdrowia

PW/Z/33/8/20(1)

Występowanie eozynofilowego zapalenia przełyku w populacji dorosłych z alergią 

wziewną i pokarmową

PW/Z/58/14/20(1)

Związek między częstością zapytań w Internecie dotyczących objawów alergii a: 

okresem pyleń roslin, poziomem zanieczyszczenipowietrza oraz sprzedażą leków 

przeciwalergicznych

PW/Z/21/6/20(1)
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