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Projekty naukowe Katedry Anatomii i Cytologii Roślin  

zakończone (trwające w latach 2002-2018) 

 

 

Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektyw badań 

cytomolekularnych 

nazwa konkursu: Maestro 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 2012/04/A/NZ3/00572 

kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok 

czas realizacji: 21.08.2012 – 20.05.2018 

 

Wpływ hormonów roślinnych na wzór i poziom modyfikacji epigenetycznych 

w korzeniu Hodeum vulgare 

nazwa konkursu: Miniatura 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 2017/01/X/NZ3/00496  

kierownik: dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska 

czas realizacji: 12.09.2017 – 12.09.2018 

 

Cytomolekularny wgląd w genomy Lupinus 

nazwa konkursu: Opus 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 2011/03/B/NZ2/01420 

kierownik: dr Karolina Susek 

czas realizacji: 14.08.2012 – 13.08.2015 

 

Cyto-molekularne testy roślinne w analizie efektu genotoksycznego po działaniu 

czynników abiotycznych 

nazwa konkursu: Opus 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 3178/B/P01/2011/40 

kierownik: dr hab. Jolanta Kwaśniewska  

czas realizacji: 11.05.2011 – 11.05.2014 

 

Cytomolekularna analiza modyfikacji epigenetycznych w genomach traw 

nazwa konkursu: Opus 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 2011/01/B/NZ3/00177  

kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok 

czas realizacji: 7.12.2011 – 6.12.2014 
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Filogeneza i ewolucja uprawnych i dziko rosnących gatunków Chenopodium 

nazwa konkursu: Opus 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: UMO-2011/01/B/NZ8/00096 

kierownik: dr Bożena Kolano 

czas realizacji: 9.12.2011 – 8.11.2014 

 

Trójwymiarowa struktura chromatyny w endopoliploidalnych jądrach 

komórkowych Arabidopsis thaliana 

rodzaj projektu: promotorski 

nr grantu: 2011/01/N/NZ3/00228  

kierownik: dr Hanna Sas Nowosielska 

czas realizacji: 24.11.2011 – 23.11.2013 

 

Sukces kolonizacyjny inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria a zagrożenia 

różnorodności biologicznej dolin rzecznych 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca: MNiSW 

nr grantu: N N305 384738 

kierownik: dr hab. Barbara Tokarska-Guzik 

zespół: pracownicy Katedry Botaniki Systematycznej i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin 

czas realizacji: 2010-2014 

 

Cytomolekularne badania genomu jądrowego Brachypodium distachyon i gatunków 

pokrewnych 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca:  MNiSW 

nr grantu: N N303 570738  

kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok 

Czas realizacji: 8.04.2010 – 7.04.2013 

 

Organizacja elementów ruchomych w genomie a ewolucja traw i zbóż 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca:  MNiSW 

nr grantu: N N303 569538  

kierownik: dr Elżbieta Wolny 

czas realizacji: 8.04.2010 – 7.04.2013 

 

Charakterystyka genomu roślin z rodzaju Chenopodium ze szczególnym 

uwzględnieniem alternatywnej rośliny uprawnej C. quinoa 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca:  MNiSW 

nr grantu: N N303 340535 

kierownik: dr Bożena Kolano 

czas realizacji: 23.09.2008 – 22.09.2011 
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Badania cytogenetyczne i molekularne nad strukturą kompleksów Rennera 

w rodzaju Rhoeo (Commelinaceae) 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca:  MNiSW 

nr grantu: N301 116 32/4008  

kierownik: dr Hieronim Golczyk 

zespół: pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin 

czas realizacji: 2007-2010 

 

Cytogenetyczno-molekularna analiza genomu Brachypodium distachyon-organizmu 

modelowego dla zbóż i traw użytkowych strefy umiarkowanej 

rodzaj projektu: badawczy, własny 

jednostka finansująca:  MNiSW 

nr grantu: 2PO4C01230 

kierownik: dr hab. Robert Hasterok 

czas realizacji: 2006-2009 

 

Genetyczne i epigenetyczne zmiany w diploidalnych i poliploidalnych genomach 

Brassica. 

rodzaj projektu: grant promotorski 

jednostka finansująca:  KBN 

nr grantu: N302 002 32/0402 

kierownik: prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska 

czas realizacji: 2007-2008 

 

Mechanizmy poliploidyzacji w komórkach Arabidopsis thaliana 

rodzaj projektu: grant własny 

jednostka finansująca:  KBN 

nr grantu: 2 P04C 088 28 

kierownik: dr Alicja Fraś 

czas realizacji: 2005-2008 

 

rodzaj projektu: Program Powroty (Homing) 

jednostka finansująca: Fundacja Nauki Polskiej 

nr: HOM/02/2007 

kierownik: dr Tytus Bernaś 

czas realizacji: 2007-2008 

 

Mutagenesis and physical mapping of genes in crops with small chromosomes 

jednostka finansująca: IAEA 

kierownik: dr Jolanta Juchimiuk 

czas realizacji: 2002-2008 
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Cytogenetyczna analiza genomów diploidalnych i allopoliploidalnych gatunków 

Brassica w kulturach in vivo i in vitro 

rodzaj projektu: grant promotorski 

jednostka finansująca: KBN 

nr grantu: 2PO4C00628 

kierownik: prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska 

czas realizacji: 2005-2006 


