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Projekty naukowe Katedry Genetyki  

zakończone (trwające w latach 2009-2019) 
 

 

Projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne 

URoot Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops 

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy UE, FP7-KBBE-2011-5, Root signalling, growth 

and development under abiotic stress conditions  

nr grantu: KBBE-2011-5-289300 

jednostka finansująca: Komisja Europejska 

kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko 

okres realizacji: 2012-2015 

 

POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o 

zwiększonej odporności na suszę”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. 

zad. 19. Analiza globalnych profili ekspresji genów u form jęczmienia 

tolerancyjnych i wrażliwych na suszę. 

umowa nr: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-04 

jednostka finansująca: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

kierownik: dr Agnieszka Janiak 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2014 

 

POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż 

o zwiększonej odporności na suszę”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. 

zad. 22. Analiza funkcjonalna genów-kandydatów związanych z odpowiedzią 

jęczmienia na suszę z wykorzystaniem strategii TILLING. 

umowa nr: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-04  

jednostka finansująca: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

kierownik: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2014 

 

POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż 

o zwiększonej odporności na suszę”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1. 
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zad. 4. Mapy markerów DNA oraz mapowanie genów-kandydatów związanych 

z tolerancją jęczmienia na suszę i identyfikacja ich alleli w odmianach jęczmienia z 

krajowego rejestru. 

umowa nr: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-04 

jednostka finansująca: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

kierownik: dr Justyna Guzy-Wróbelska 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2014 

 

ZiZOZap „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika 

zaporowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Działanie 1.1.2. 

umowa nr: POIG 01.01.02 – 24-078/09 

jednostka finansująca: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

kierownik: dr Andrzej Woźnica 

zespół: pracownicy Katedr Biochemii, Mikrobiologii i Genetyki 

czas realizacji: 1.01.2010 – 31.03.2014 

 

Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley 

rodzaj projektu: międzynarodowy, Research Co-ordination Project on Enhancing the 

efficiency of induced mutagenesis through an integrated 

biotechnology pipeline 

nr grantu: RC 15419 

jednostka finansująca: IAEA, Wiedeń, Austria 

kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko 

okres realizacji: 2009 -2014 

 

Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley 

rodzaj projektu: międzynarodowy, Research Co-ordination Project on Isolation and 

characterization of genes involved in mutagenesis in crop plants; projekt 

realizowany  

nr grantu:RC 15657 

jednostka finansująca: IAEA, Wiedeń, Austria 

kierownik: dr Damian Gruszka 

okres realizacji: 2009 -2013 
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Projekty badawcze w ramach programów MNiSW 

Poznanie molekularnych podstaw wewnątrzkomórkowej dystrybucji transporterów 

amonu w obrębie systemu błon komórek korzenia 

nazwa programu: Mobilność Plus (IV edycja) 

nr umowy: 1290/MOB/IV/2015/0 

uczestnik: dr Marek Marzec 

czas realizacji: 30.11.2015 – 31.12.2017 

 

Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin 

zbożowych w warunkach stresu 

nazwa programu: międzynarodowy, współfinansowany (FP7-KBBE-2011-5) 

nr grantu: Nr 2486/7.PR/2012/2 z dnia 25 lipca 2012 

kierownik: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 1.01.2012-31.12.2015 

 

Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia 

nazwa programu: międzynarodowy, współfinansowany (IAEA –kontrakt 15419) 

nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0 

kierownik: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 23.05.2013 – 20.05.2014 

 

Identyfikacja i charakterystyka genów jęczmienia (Hordeum vulgare) zaangażowanych 

w procesy syntezy i transdukcji sygnału brasinosteroidów, jako hormonów 

regulujących wzrost i rozwój roślin 

nazwa programu: Iuventus Plus 

nr grantu: IP2011 016471 

kierownik: dr Damian Gruszka 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 4.04.2012 – 3.04.2014 

 

Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia 

nazwa programu: międzynarodowy, współfinansowany (IAEA –kontrakt 15419) 

nr grantu: 2557/FAO/IAEA/2012/0 

kierownik: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 20.03.2012 – 19.03.2013 

 

Analiza mutacyjna genów zaangażowanych w naprawę uszkodzeń DNA u jęczmienia 

nazwa programu: : międzynarodowy, współfinansowany (IAEA –kontrakt 15657) 

nr grantu: 2725/FAO/IAEA/2013/0 
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kierownik: dr Damian Gruszka 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 22.10.2012 – 12.05.2013 

 

 

Projekty badawcze NCN 

Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u 

Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych linii sensorowych 

nazwa konkursu: PRELUDIUM 11 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: 2016/21/N/NZ2/01718 

kierownik: mgr Anna Maria Wójcik 

czas realizacji: 12.01.2017 — 11.01.2019 

 

Charakterystyka oraz analiza dynamiki zmian w metylomie jęczmienia (Hordeum 

vulgare L.) pod wpływem stresu suszy 

nazwa konkursu: PRELUDIUM 7 

jednostka finansująca: NCN 

nr grantu: UMO-2014/13/N/NZ2/01153 

kierownik: mgr Karolina Chwiałkowska 

czas realizacji: 18.02.2015 — 17.02.2018 

 

Funkcjonalna charakterystyka genów MIR zaangażowanych w proces somatycznej 

embriogenezy u Arabidopsis thaliana 

nazwa konkursu: OPUS 5  

nr grantu: UMO-2013/09/B/NZ2/03233 

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gaj 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 13.02.2014 – 12.08.2016 

 

Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro 

Arabidopsis – identyfikacja i analiza funkcjonalna zaangażowanych w ten proces 

genów czynników transkrypcyjnych 

nazwa konkursu: PRELUDIUM 6 

nr grantu: UMO-2013/11/N/NZ1/02398 

kierownik: mgr Karolina Beata Kudełko 

czas realizacji: 1.08.2014 – 31.07.2016 

 

Identyfikacja i czasoprzestrzenna analiza ekspresji czynników transkrypcyjnych 

AUXIN RESPONSE FACTOR zaangażowanych w somatyczną embriogenezę u Arabidopsis 

thaliana 

nazwa konkursu: PRELUDIUM 

nr grantu: UMO-2012/05/N/NZ2/01676 
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kierownik: mgr Barbara Wójcikowska 

czas realizacji: 12.03.2013 – 11.03.2014 

 

Określenie profili ekspresji genów zaangażowanych w różnicowanie komórek 

epidermy korzenia Hordeum vulgare oraz analiza ich produktów białkowych 

z wykorzystaniem technik immunolokalizacji i Western blot 

nazwa konkursu: międzynarodowy, niewspółfinansowany 

nr grantu: 2011/01/M/NZ2/02979 

kierownik: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 6.12.2011 – 5.04.2014 

 

Wykorzystanie drożdżowego systemu jednohybrydowego w analizie funkcjonalnej 

genu czynnika transkrypcyjnego bHLH109 o zróżnicowanej ekspresji w procesie 

somatycznej embriogenezy u Arabidopsis 

nazwa konkursu: „PRELUDIUM” 

nr grantu: UMO-2011/01/N/NZ2/01646 

kierownik: mgr Katarzyna Nowak 

czas realizacji: 22.03.2012 – 21.01.2013 

 

 

Projekty badawcze inne – krajowe 

Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor 

jęczmienia 

nr projektu: Zadanie badawcze nr 25 na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, 

realizowane na podstawie decyzji MRiRW nr HOR hn-801-PB-7/15 

jednostka finansująca: MRiRW 

kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko 

nazwa ośrodka: Katedra Genetyki,WBiOŚ, UŚ 

okres realizacji: 1.01.2014 — 31.12.2018 

 

Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres 

niedoboru wody 

nr projektu: Zadanie badawcze nr 24 na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, 

realizowane na podstawie decyzji MRiRW nr HOR hn-801-PB-7/15 

jednostka finansująca: MRiRW 

kierownik: dr Damian Gruszka 

nazwa ośrodka: Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ 

czas realizacji: 1.01.2014 — 31.12.2018 
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Badania molekularnych mechanizmów genotoksyczności glinu i ich wykorzystanie w 

podnoszeniu tolerancji u roślin uprawnych 

rodzaj projektu/Akronim: AL-UCIDATE 

jednostka finansująca: NCBiR 

nr grantu: ERA-CAPS-II/2/2015 

kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin 

czas realizacji: 1.10.2015 — 30.09.2018 

 

Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności 

transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody 

nr projektu: Zadanie badawcze nr 23 na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji 

Roślinnej, realizowane na podstawie decyzji MRiRW nr HOR hn-801-PB-7/15 

jednostka finansująca: MRiRW 

kierownik: dr Mirosław Kwaśniewski 

nazwa ośrodka: Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ 

okres realizacji: 1.01.2014 – 31.12.2017 

 

Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania 

materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce 

nr grantu: VENTURES/2011-7/7 

jednostka finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

kierownik: mgr Marek Marzec 

zespół: pracownicy Katedry Genetyki 

czas realizacji: 1.07.2011 - 31.08.2013 

 

 

Udział w projektach badawczych w innych ośrodkach naukowych 

krajowych/zagranicznych 

Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia w aspekcie skracania 

cyklu hodowlanego 

nr projektu: MRiRW, decyzja nr HOR hn-801-9/11 

kierownik: prof. dr hab. M. Surma 

nazwa ośrodka: Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań 

okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2013 


