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Miejsce zatrudnienia i dane kontaktowe: 
IBPRS-PIB, tel +48 604 460 342  
e-mail:  edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl  

Zainteresowania naukowo-badawcze 
promotora 

nutrigenomika, metagenomika, epigenetyka, analizy genomu, 
transkryptomika 

Problematyka badawcza, w ramach której 
realizowane byłyby doktoraty 

1. Wpływ środowiskowych obesogenów na epigenetyczne modyfikacje 
aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i 
zaburzeń metabolicznych człowieka 
 

2. Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej 
generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń 
chemicznych żywności 

Podstawowe oczekiwania wobec kandydata 
na doktoranta 

Sumienność, predyspozycje do pracy naukowej, kreatywność, 
komunikatywność 

 
Osiągnięcia naukowe promotora:  

 

 

Stopnie i tytuły naukowe 
podawane chronologicznie 

1997 – mgr. biologii, UMCS w Lublinie 
2006 – dr nauk rolniczych/zootechnika/genetyka zwierząt, IGHZ PAN, Jastrzębiec 
2014 – dr hab. nauk rolniczych/zootechnika/genetyka zwierząt, IGHZ PAN, Jastrzębiec 
2020 – prof. IBPRS-BIP 

Najważniejsz
e osiągnięcia 
naukowo-
badawcze: 

Publikacje 
/patenty max. 
10 z ostatnich 
trzech lat ze 
wskazaniem 
pkt. wg 
MNiSzW oraz 
IF 

1. Juszczuk‐Kubiak E., Greguła‐Kania M., Sokołowska B. (2021) „Technologie „food‐omics” w 
profilowaniu metagenomu żywności”, Postępy Mikrobiologii, 60 (1), 59‐75, (IF=0.26); [20 
pkt] 

2. Juszczuk‐Kubiak E., Dekowska A., Sokołowska B., Połaska M., Lendzion K. (2021) „Evaluation 
of the spoilage‐related bacterial profiles of vacuum‐packaged chilled ostrich meat by next‐
generation DNA sequencing approach”, Processes, 9 (5), 803, (IF=2.73); [70 pkt] 

3. Średnicka P., Juszczuk‐Kubiak E., Wójcicki M., Akimowicz M., Roszko M.Ł. (2021) „Probiotics 
as a biological detoxification tool of food chemical contamination: A review”, Food and 
Chemical Toxicology, 153, 112306, (IF = 4.67); [100 pkt] 

4. Wójcicki M., Świder O., Daniluk K.J., Średnicka P., Akimowicz M., Roszko M.Ł., Sokołowska 
B., Juszczuk-Kubiak E. (2021) „Transcriptional regulation of the multiple resistance 
mechanisms in Salmonella – A review”, Pathogens, 10 (7), 801, (IF = 3.018); [100 pkt] 

5. Pierzchała D., Liput K., Korwin-Kossakowska A., Ogłuszka M., Poławska E., Nawrocka A., 
Urbański P., Ciepłoch A., Juszczuk-Kubiak E., (et al.), Pierzchała M. (2021) „Molecular 
characterisation of uterine endometrial proteins during early stages of pregnancy in pigs by 
MALDI TOF/TOF”, International Journal of Molecular Sciences, 22, 6720, (IF=4.556); [140 
pkt] 

6. Domino M., Jasiński T., Kautz E., Juszczuk-Kubiak E., Ferreira-Diasb G., Zabielski R., Sady M., 
Gajewski Z. (2020) “Expression of genes involved in the NF-κB-dependent pathway of the 
fibrosis in the mare endometrium”, Theriogenology, 147: 18-24. (IF = 2,299); [100 pkt] 

7. Greguła-Kania M., Kosior-Korzecka U., Patkowski K., Juszczuk-Kubiak E., Plewik M., 
Gruszecki, T. (2020). “Acute phase proteins, cortisol and haematological parameters in ewes 
during the periparturient period" Reproduction in Domestic Animals, 55 (3): 393-400. (IF = 
1,638); [100 pkt] 

8. Greguła-Kania M., Gruszecki T.M., Junkuszew A., Juszczuk-Kubiak E., Florek M. (2019) 
„Association of CAST gene polymorphism with carcass value and meat quality in two 
synthetic lines of sheep”, Meat Science, 154: 69-74 (IF = 3,920); [140 pkt] 

9. Herosimczyk A., Lepczyński A., Ożgo M., Barszcz M., Juszczuk-Kubiak E., Pierzchała M., 
Tuśno A., Skomiał J. (2017). „Hepatic proteome changes induced by dietary 
supplementation with two levels of native chicory inulin in young pigs” Livestock Science, 
203: 54-62 (IF2017= 1,553; Q1); (IF = 1,750); [140 pkt] 

Projekty 
/granty PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

mailto:edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl


 (z ostatnich 
10 lat) 

1. 2009/2012 ‒ projekt własny, NN311034834 „Rola miogennych czynników transkrypcyjnych 
z rodziny MEF2 w rozwoju postnatalnym tkanki mięśniowej bydła”, finansowany przez KBN 
(kierownik)  

2. 2013/2016 ‒ projekt własny (OPUS 4), UMO-2012/07/B/NZ9/02196 „Rola selenu w regulacji 
poziomu ekspresji genów kodujących białka szlaku metabolizmu selenu i homeostazy 
oksydoredukcyjnej owiec”, finansowany przez NCN, (kierownik)  

3. 2016/2018 – projekt PRELUDIUM 9 „Zmiany profilu miRNA zachodzące pod wpływem 
suplementacji selenem oraz ich rola w regulacji szlaków metabolicznych”, finansowany 
przez NCN (opiekun naukowy) 

4. 2016/2018 – projekt własny KNOW, 2015/CB/PRO1/50 „Ocena zmienności poziomu 
ekspresji wybranych miRNA w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego bydła – związek 
z poziomem transkryptu i ilością białka genów docelowych jako markerów cech mięsności 
tuszy”, (KNOW, IGHZ PAN), (kierownik, projekt dla doktoranta w ramach Szkoły 
Doktorskiej KNOW) 

5. 2021/2025 - The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to 
prevent the use of antibiotics in farmed animals (NeoGiANT)”, Horizon 2020, Call: H2020‐
LC‐GD‐2020, Topic: LC‐GD‐6‐1‐2020 ‐ Testing and demonstrating systemic innovations in 
support of the Farm‐to‐Fork Strategy (wykonawca) 

6. 2021/2022 - „Innovative technology of fermentation of rapeseed meal as feed for pigs” 
Financing under Measure 16 COOPERATION. The project is co‐financed by the state budget, 
together with the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) 
(wykonawca) 

PROJEKTY WEWNĘTRZNE – 
(realizowane w ramach KNOW „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna żywność”) 

7. 2016/2017 – „Charakterystyka zmian epigenetycznych powstałych w genach ACSL1 oraz 
CPS1 w odpowiedzi na dietę wzbogaconą w kwasy linolowy i α-linolenowy u świń rasy pbz” 
(KNOW, IGHZ) (wykonawca) 

8. 2016/2018 - Wpływ diety o zróżnicowanym poziomie wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych – omega6/3 na metabolizm wątroby myszy - analizy proteomiczne” (KNOW, 
IGHZ) (wykonawca) 

 
KIEROWANIE PROJEKTAMI REALIZOWANYMI WE WSPÓŁPRACY Z NAUKOWCAMI Z INNYCH 
OŚRODKÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH  
 

9. 2014/2015 ‒ projekt badawczy nr 8808/R13/R14 pt.: „Expression of candidate genes 
involved in the development of bovine muscle and adipose tissue” Program Wykonawczy 
z Republiką Czeską na wymianę osobową na lata 2014-2015, ogłoszony w ramach 
współpracy MNiSW z Czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu. (koordynator 
ze strony polskiej)  

PROJEKTY STATUTOWE 

10. 2013/2017 ‒ temat statutowy, „Polimorfizm i ekspresja wybranych genów zaangażowanych 
w proces miogenezy i proteolizy w mięśniach bydła i ich związek z cechami jakości tuszy i 
mięsa”, finansowany w ramach działalności statutowej IGHZ PAN, (kierownik) 

11. 2020/2022 – temat statutowy, „Molekularna i funkcjonalna analiza regulacji ekspresji 
genów i modułów genetycznych biorących udział w quorum sensing jako systemowej 
odpowiedzi sygnałowej bakterii”, finansowany w ramach działalności statutowej IBPRS, 
(kierownik);  

12. 2020/2022 – temat statutowy, „Wykorzystanie bakteriofagów wobec Salmonella sp. jako 
innowacyjnej metody zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności”, 
finansowany w ramach działalności statutowej IBPRS, (wykonawca);  

13. 2020/2022 – temat statutowy, „Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w 
żywności z mikroflorą jelitową człowieka w modelu in vitro”, finansowany w ramach 
działalności statutowej IBPRS, (wykonawca);   



 
 

Doświadczenie w pracy z 
doktorantami (obronione 
doktoraty, otwarte przewody) - 
chronologicznie wg lat 

1. 2014/2015 – mgr Bujko Kamila – opiekun naukowy, studia doktoranckie IGHZ PAN, promotor 
projektu PRELUDIUM 9 pt., „Zmiany profilu miRNA zachodzące pod wpływem suplementacji 
selenem oraz ich rola w regulacji szlaków metabolicznych” 

2. 2016/2017 – mgr inż. Gadecka Agnieszka – opiekun naukowy, studia doktoranckie w ramach 
KNOW, promotor projektu promotorskiego pt., „Ocena zmienności poziomu ekspresji wybranych 
miRNA w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego bydła – związek z poziomem transkryptu i 
ilością białka genów docelowych jako markerów cech mięsności tuszy”  

3. 2020/2024 – mgr Paulina Średnicka – współpromotor naukowy, Szkoła Doktorska „AgroBioTech 
PhD” pracy pt.: „Interakcje związków endokrynnie obecnych w żywności z mikrobiomem jelita 
człowieka w modelu in vitro” 


