
TEMATY  PRAC MAGISTERSKICH na rok akademicki 2020/2021 

UWAGA: W kolumnie  " Pref. " podać preferowaną specjalność lub kierunek (brak preferencji oznacza, że temat jest dostępny dla 

wszystkich kierunków i specjalności). W kolumnie „Uwagi” należy wpisać opiekuna pracy. 

OZNACZENIA:  

KIERUNEK: CH - chemia      

SPECJALNOŚĆ:  AI  -   Analityka Instrumentalna  

          CHMNT – Chemia Materiałów                  

     CHNK – Chemia Nieorganiczna i Kataliza 

     CHO – Chemia Organiczna 

KIERUNEK: CHMED – Chemia Medyczna 

 CHTS – Chemia i Toksykologia Sądowa 

             

Lp 

 

Promotor Pref. T e m a t Uwagi 

ZB-01a Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych prof. dr hab. Sławomir Szafert 

1.  
prof. dr hab. Sławomir 

Szafert 
 Materiały porowate oparte na wiązaniu halogenowym 

Praca syntetyczna 

2.  
prof. dr hab. Sławomir 

Szafert 
 Długołańcuchowe związki poliynowe – synteza i reaktywność 

Praca syntetyczna 

3.  
prof. dr hab. Sławomir 

Szafert 
 Modyfikowane silseskwioksany do konstrukcji materiałów porowatych 

Praca syntetyczna 

4.  dr Bartłomiej Pigulski  
Wykorzystanie etynylowych pochodnych azulenu w syntezie 

niebenzoidowych układów π-elektronowych 

Praca syntetyczna 

5.  dr Bartłomiej Pigulski  
Wykorzystanie 2,2’-biazulenu w syntezie niebenzoidowych układów π-

elektronowych 

Praca syntetyczna 

6.  dr N. Gulia  
Synteza nowych pre-koordynujących grup kierujących w oparciu o 

pirazolowy motyw strukturalny. 

Praca syntetyczna 

7.  dr N. Gulia  
Katalizowana związkami palladu(II) acetoksylowanie wiązania C-H z 

wykorzystaniem pirazolowych grup kierujących. 

Praca syntetyczna 

8.  dr N. Gulia  
Fluorowanie niereakcyjnego wiązania C-H w łańcuchu bocznym N-

alkilopirazoli. 

Praca syntetyczna 
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ZB-02a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej dr. hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr 

9.  
dr hab. Elżbieta Gumienna-

Kontecka, prof. UWr 
CHMED Specyfika koordynacyjna wybranych chalkoforów  

10.  
dr hab. Elżbieta Gumienna-

Kontecka, prof. UWr 
CHMED Specyfika koordynacyjne wybranych sideroforów i ich biomimetyków  

11.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek  
 

Wpływ koordynacji Cu(II) na strukturę i aktywność 

przeciwdrobnoustrojową piscydyn 
 

12.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek 
 

Określenie wpływu obecności błon biologicznych na sposób 

koordynacji Cu(II) do pochodnych amyliny  
 

13.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek 
 

Zrozumienie termodynamiki i sposobu koordynacji Zn(II) do histatyny 

5 i jej analogów 
 

14.  dr inż. Sławomir Potocki  

Charakterystyka oddziaływań jonów Ni2+ i Cu2+ z domenami białka 

SmtB 

z Mycobacterium tuberculosis 

 

15.  dr inż. Sławomir Potocki  
Charakterystyka oddziaływań jonów Zn2+ i Ni2+ z domenami białek z 

rodziny NmtR  
 

16.  
dr Aleksandra Hecel-

Czaplicka 
 

Peptydowe fragmenty periplazmatycznych tranporterów AztC/AztD 

odpowiedzialne za wiązanie jonów Zn(II). 
 

17.  
dr Aleksandra Hecel-

Czaplicka 
 

Grzybowy Cynkofor Aspf2 - analog białka Pra1, który bardziej 

skuteczny w wiązaniu jonów Zn(II)? 
 

18.  
dr inż. Małgorzata 

Ostrowska 
CHMED 

Trwałość termodynamiczna wielojądrowych związków 

koordynacyjnych o obiecujących właściwościach fizykochemicznych. 
 

19.  dr Kamila Stokowa-Sołtys CHMED 
Charakterystyka procesu wiązania jonów metali przez fragmenty 

białek transportujących S. aureus 
 

ZB- 03 Zespół Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek. Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk 

20.  
prof. dr hab. Piotr 

Stefanowicz 
 

Ilościowe badanie oddziaływania  kwasów fenyloboronowych  

immobilizowanych na nośniku stałym z  glikokoniugatami peptydów. 
 

21.  
prof. dr hab. Piotr 

Stefanowicz 
CHMED, CHO 

Synteza i badanie oddziaływania  z immobilizowanymi kwasami  

fenyloboronowymi bibliotek kombinatorycznych glikokoniugatów 

peptydów. 

 

22.  
prof. dr hab. Piotr 

Stefanowicz 
CHMED, CHTS 

Badania fragmentacji i próby sekwencjonowania nowych peptydów 

pochodzenia naturalnego 
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23.  dr Remigiusz Bąchor CHMED 
Opracowanie metody analizy ilościowej cyklosporyny A i jej 

metabolitów w płynach ustrojowych za pomocą spektrometrii mas 
 

24.  dr Remigiusz Bąchor CHMED 

Opracowanie metody otrzymywania standardów znakowanych 

izotopowo tadalafilu i próba ich zastosowania w analizie ilościowej 

metodą spektrometrii mas 

 

25.  dr Marek Cebrat CHTS 
Zastosowanie spektrometrii mas do wykrywania i identyfikacji 

niedozwolonych składników w suplementach diety.  
 

26.  dr Monika Kijewska CHMED 
Zastosowanie funkcjonalizowanej żywicy do poszukiwania nowych 

biomarkerów cukrzycy. 
 

27.  dr Monika Kijewska CHMED 
Selektywna detekcja i derywatyzacja laktozylowanych peptydów na 

żywicy zawierającej kwas fenyloboronowy. 
 

28.  dr Alicja Kluczyk CHO 

Peptydowe biblioteki kombinatoryczne w badaniu lipofilowości metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas 

 

29.  dr hab. Mariola Kuczer CHTS 
Synteza i zastosowanie nowych pochodnych hydrazyny w analizie 

próbek biologicznych metodą LC-MS/MS 
 

30.  dr hab. Mariola Kuczer CHTS 
Projektowanie i synteza nowych koniugatów peptydowych jako 

potencjalnych chemioterapeutyków  
 

31.  dr hab. Marek Lisowski  
Synteza peptydów alaninowo-tyrozynowych i badanie ich właściwości 

chiralooptycznych 
 

32.  dr hab. Marek Lisowski  

Synteza analogów cyklolinopeptydu A zawierających reszty 

dehydroleucyny i dehydrowaliny i badanie ich właściwości 

konformacyjnych. 

 

33.  dr hab. Marek Lisowski  Badania nad sprzęganiem modelowych peptydów z albuminą  

34.  dr Maciej Modzel  
Zastosowanie analogów fenyloglioksalu do selektywnego wychwytu 

cytrulinowanych peptydów w próbkach biologicznych 
 

35.  dr Mateusz Waliczek CHO 
Zastosowanie pochodnych soli pirydyniowych w ultraczułej analizie 

biomarkerów medycznych 
 

ZB- 04a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii. Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr 

36.  
prof. dr hab. Maria 

Wierzejewska 
bez preferencji 

Właściwości spektroskopowe i fotochemia formamidu i jego 

kompleksu z diazotem 

Opiekun:  

dr J. Krupa 

37.  
prof. dr hab. Maria 

Wierzejewska 
bez preferencji Fotochemia wybranej pochodnej 1,2,4-triazolu 

Opiekun:  

dr M. Pagacz-Kostrzewa 
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38.  dr hab. Magdalena Sałdyka bez preferencji 
Badania spektroskopowe kwasu hipurowego w matrycach 

niskotemperaturowych 

 

39.  
dr Magdelena Pagacz-

Kostrzewa 
bez preferencji Spektroskopia IR i fotochemia wybranej pochodnej 1,2,3-triazolu 

 

40.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
bez preferencji 

Opracowanie strategii syntezy transparentnych ceramik szklanych z 

krystaliczną fazą Ln2Te4O11 

 

41.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
bez preferencji 

Konwersja energii słonecznej na elektryczną w krzemowych ogniwach 

słonecznych z warstwą luminoforu 

 

42.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
bez preferencji Wielofunkcyjny czujnik luminescencyjny 

 

43.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
AI, CHMED 

Opracowanie warunków oznaczania produktów rozkładu 

fotochemicznego leków metodą fluorescencyjną 

 

44.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
AI, CHMED Fotochemia wybranych leków z grupy NLPZ 

Opiekun: 

dr J. Krupa 

45.  
dr hab. Paula 

Gawryszewska 

Ch.AI., Ch.Med., 

Ch.N. Ch.O. 

Sferyczne nanocząstki złota z płaszczem SiO2 jako platformy dla 

związków kompleksowych lantanowców. 

 

46.  
dr hab. Paula 

Gawryszewska 

Ch.AI., Ch.Med., 

Ch.N. Ch.O.  

Sferyczne nanocząstki srebra z płaszczem SiO2 jako platformy dla 

związków kompleksowych lantanowców. 

 

ZB- 06 Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn. Prof. dr hab. Cyryl L. Latos-Grażyński 

47.  dr Karolina Hurej CHO 
Selektywne aminowanie wiązań C-H przy użyciu bimetalicznych 

katalizatorów opartych na szkielecie porfirynowym. 
 

48.  dr Karolina Hurej CHO 
Selektywne hydroksylowanie wiązań C-H przy użyciu bimetalicznych 

katalizatorów opartych na szkielecie porfirynowym. 
 

49.  prof. Piotr J. Chmielewski ChO, CHNK Modyfikacja i rozbudowa pochodnych  norkorolu  

50.  prof. Piotr J. Chmielewski ChO, CHNK 
Właściwości katalityczne hybrydowych kompleksów zawierających 

fragment odwróconej porfiryny 
 

51.  dr Anna Berlicka CHO, CHMED Chemia koordynacyjna 21-karba-23-oksaporfirynoidów.  

52.  dr Anna Berlicka CHO, CHMED Badanie reaktywności 21-karba-23-tiaporfirynoidów.  
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53.  dr Michał Białek ChO, CHNK 
Chemia koordynacyjna i przełączanie aromatyczności mostkowanych 

heksafiryn 
 

54.  dr Michał Białek ChO, CHNK Reaktywność w ograniczonej przestrzeni obejmy karbaporfirynowej  

55.  dr Bartosz Szyszko CHO, CHMED Synteza i charakterystyka antriporfiryn  

56.  dr Bartosz Szyszko CHO, CHMED Właściwości koordynacyjne naftiporfiryn  

57.  dr Bartosz Szyszko CHO, CHNK 
Poszukiwanie nowych dróg syntezy rotaksanów z wykorzystaniem 

metody aktywnej templatacji 
 

58.  dr Natasza Sprutta ChO 
Synteza rozszerzonych układów makrocyklicznych z wbudowanym 

azulenem. 
 

59.  dr habEwa Dudziak  Rozszerzone porfiryny zawierające pierscień tellurofenowy - synteza  

60.  dr hab. Ewa Dudziak  Kompleksy anulenoporfiryn z jonami metali przejściowych - synteza  

61.  dr hab.Ewa Dudziak  Kompleksy anulenoporfiryn z anionami – synteza i badania NMR  

62.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. 
Otrzymywanie i charakterystyka trójwymiarowych hybryd (aza)acen 

trifiryna(2.1.1) 
 

63.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. Policykliczne węglowodory aromatyczne z wbudowanym makrocyklem  

64.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. Chromofory do modyfikacji peptydów  

65.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. 
Synteza łańcuchów peptydowych dekorowanych przełączalnym 

chromoforem  
 

ZB- 7a Zespół Chemii biomateriałów. Dr hab. Łukasz John 

66.  dr hab. Łukasz John wszystkie 
Proligandy na bazie mono- i di-podstawionych POSS: Synteza i 

chemia koordynacyjna. 
 

67.  dr hab. Łukasz John wszystkie 
Synteza i potencjał katalityczny związków palladu zawierających 

monofunkcyjne pochodne amino-POSS jako ligandy. 
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68.  dr hab. Łukasz John wszystkie 
Zastosowanie modyfikowanych grupami hydroksylowymi pochodnych 

silseskwioksanów w syntezie poliuretanów. 
 

69.  dr hab. Maria Jerzykiewicz wszystkie Antyutleniające właściwości substancji huminowych.  

70.  dr hab. Maria Jerzykiewicz wszystkie Oddziaływanie humin z pestycydami.  

71.  dr hab. Maria Jerzykiewicz wszystkie Czynniki wpływające na strukturę biowęgli.  

72.  dr hab. Maria Jerzykiewicz wszystkie 
Wpływ temperatury tworzenia oraz typu materiału wyjściowego 

biowęgli na sorpcję jonów metali. 
 

73.  dr Julia Kłak wszystkie 
Korelacja struktury i właściwości magnetycznych związków 

koordynacyjnych wybranych metali d- i f-elektronowych. 
 

74.  dr hab. Radosław Starosta wszystkie 
Oligomeryczne aminometylofosfiny. Synteza, charakterystyka 

fizykochemiczna i badania aktywności biologicznej. 
 

75.  dr hab. Radosław Starosta wszystkie 

"Kompleksy srebra(I) z fosfinową pochodną ketokonazolu, 

popularnego środka przeciwgrzybiczego - charakterystyka 

fizykochemiczna i badania aktywności biologicznej. 

 

76.  dr hab. Radosław Starosta wszystkie 

"Kompleksy platyny(II) z fosfinową pochodną ketokonazolu, 

popularnego środka przeciwgrzybiczego - charakterystyka 

fizykochemiczna i badania aktywności biologicznej. 

 

77.  
dr hab. Maria Korabik, prof. 

UWr 
wszystkie 

Właściwości magnetyczne i spektroskopowe związków 

koordynacyjnych Dy(III) i Yb(III) z ligandami N- i O-donorowymi. 
 

78.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
wszystkie 

Reakcje depolimeryzacji w syntezie funkcjonalizowanych 

monomerów. 
 

79.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
wszystkie Reakcje „click-chemistry” w syntezie gwiazd polimerowych.  

80.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
wszystkie 

Badania aktywności katalitycznej aminonaftolanów sodu, magnezu i 

cynku w reakcjach ROP cyklicznych estrów. 
 

ZB- 8 Zespół Analityki Stosowanej. Dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 

81.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS 
Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w kryształach 

niesteroidowy leków przeciwzapalnych. 
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82.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Badania jakościowe produktów leczniczych.  

83.  dr Marta Pokrzywnicka AI 
Lab-on-Smartfon- zastosowanie urządzeń mobilnych w pomiarach 

analitycznych. 
 

84.  dr Marta Pokrzywnicka AI 
Zastosowanie wybranych, naturalnych  barwników zaprawowych do 

oznaczania jonów glinu, miedzi i żelaza. 
 

85.  dr.inż. Mariusz Dziadas AI 
Zastosowanie kolumn kapilarnych pakowanych statycznie do 

rozdziałów chiralnych. 
 

86.  dr.inż. Mariusz Dziadas Ch.Med. 
Synteza i zastosowanie nowych form antybiotyków o charakterze 

glikozydów. 
 

87.  
Dr Barbara Łydżba-

Kopczyńska 
AI 

Badania technologii wytwarzania archeologicznej ceramiki 

grafitowanej. 
 

88.  
Dr Barbara Łydżba-

Kopczyńska 
AI Niedestrukcyjne badania technologii wytwarzania kwater witrażowych  

ZB- 09 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

89.  
dr hab. Katarzyna Cieślik-

Boczula 

CHMED 

CHO 

Wpływ pH i siły jonowej na chiralne odziaływania pomiędzy białkiem 

a ligandem. 

 

90.  
dr hab. Katarzyna Cieślik-

Boczula 

CHMED 

CHO 

Czy chiralność związków o aktywności anty oksydacyjnej ma wpływ 

na oddziaływanie ich z błonami lipidowymi? 

 

91.  
dr hab. Kazimierz 

Orzechowski, prof. UWr 
 Zastosowanie NDE do badania asocjacji alkoholi 

Preferowane osoby, które 
wykonywały pracę 
licencjacką w pracowni 
dielektryków 

ZB- 11a. Zespół Materiałów Luminescencyjnych. Prof. dr hab. Eugeniusz Zych 

92.  prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
CH-AI, CHMNT, 
CHNK 

Szerokozakresowe termometry luminescencyjne – synteza i badania 
fizykochemiczne 

2-3 osoby 

93.  prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
CH-AI, CHMNT, 

CHNK 
Luminofory dla ogrodnictwa i rolnictwa – synteza i badania fizykochemiczne 

1 osoba 

ZB-12 Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej. Prof. dr hab. Anna Trzeciak 

94.  dr hab. inż. Wojciech Bury 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Nowe porowate polimery koordynacyjne zawierające łączniki 

biskarbazolowe – synteza i właściwości sorpcyjne. 
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95.  dr hab. inż. Wojciech Bury 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Projektowanie, synteza i charakterystyka hydrofobowych sieci 

metaliczno-organicznych. 

 

96.  dr hab. inż. Wojciech Bury 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Sieci metaliczno-organiczne oparte na platformie porfirynowej – 

projektowanie, synteza i właściwości katalityczne. 

 

97.  prof. dr hab. Anna Trzeciak 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Synteza i ocena aktywności katalitycznej układów ciecz 

jonowa@Pd-MOF 

dr Adam Augustyniak 

98.  prof. dr hab. Anna Trzeciak 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 
Katalizatory z ligandami azotowymi do reakcji hydroformylacji. dr Tomasz Bereta 

99.  dr hab. Izabela Czeluśniak 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Reakcje hydroaminowania alkinów zawierających grupy 

dikarboksyimidowe w obecności [W(CO)4(pip)2]. 
 

100.  dr hab. Anna Skarżyńska 
CH(CHNK, CHO), 

CHMED, CHTS 

Synteza, badania strukturalne i reaktywność związków 

kompleksowych niklu z ligandami wodorospirofosforowymi. 
 

ZB- 13a Zespół Nieorganicznej Chemii Supramolekularnej. Prof. dr hab. Jerzy Lisowski 

101.  prof. Jerzy Lisowski  
Synteza i charakterystyka wielordzeniowych kompleksów metali z 

makrocyklami chiralnymi 
 

102.  prof. Jerzy Lisowski  Nowe makrocykliczne kompleksy lantanowców  

103.  prof. Jerzy Lisowski  
Synteza związków typu klatek molekularnych dla magazynowania 

gazów 
 

104.  prof. dr hab. Jerzy Lisowski CHMED 
Nadekspresja, oczyszczanie i analiza fizyko-chemiczna białek 

antybakteryjnych z nowych źródeł. 

Opiekun: dr Anna Pyra 

(Dla studentów I sem. 2 

stopnia) 

105.  prof. dr hab. Jerzy Lisowski CHMED Aktywność biologiczna białek antybakteryjnych z nowych źródeł. 

Opiekun: dr Anna Pyra 

(Dla studentów I sem. 2 

stopnia) 

106.  dr Janusz Gregoliński  
Synteza wielkich makrocykli wywodzących się z 2,6-

diformylopirydyny i trans-1,2-diaminocykloheksanu. 
dr Janusz Gregoliński 

107.  dr Janusz Gregoliński  
Synteza wielkich makrocykli wywodzących się z 2,6-

diformylopirydyny i trans-1,2-diaminocyklopentanu. 
dr Janusz Gregoliński 

108.  dr Janusz Gregoliński  Synteza kompleksów metali z makrocyklami typu 3+2+1. dr Janusz Gregoliński 

109.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i struktura biologicznie ważnych związków zawierających 

fosfor (fosforanów, cyklicznych fosforanów, difosforanów, 

hypodifosforanów). 
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110.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne nukleotydy – synteza i struktura.  

111.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Niekanoniczne cykliczne nukleotydy – synteza i struktura.  

112.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne dinukleotydy – synteza i struktura.  

113.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Struktura i właściwości kompleksów supramolekularnych 

zawierających nukleozydy i/lub nukleotydy. 
 

114.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Kryształy wieloskładnikowe zawierające nukleinowe zasady azotowe i 

ich analogi z planarnymi wiązaniami wodorowymi (edge-to-edge). 
 

115.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kokryształy – synteza, struktura i właściwości.  

116.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne roztwory stałe – synteza, struktura i właściwości.  

117.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Strukturalne aspekty wiązania wodorowego typu N–H∙∙∙N , O–H∙∙∙N i 

O–H∙∙∙O. 
 

118.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Hypodifosforany metali przejściowych – synteza i struktura.  

119.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne sole kwasu hypodifosforowego – synteza i struktura.  

120.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Krystalizacja i badania strukturalne trudnorozpuszczalnych soli kwasu 

hypodifosforowego. 
 

121.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Krystalizacja składników kwasów nukleinowych.  

122.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Oddziaływania między nukleotydami w ich kryształach.  

123.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i badania strukturalne soli amoniowych kwasu 

hypodifosforowego. 
 

124.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Badania strukturalne cukrów i pochodnych.  

125.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Estry oksatiafosfolanowe – synteza i struktura.  
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126.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Kompleksy Mn i Re na różnych stopniach utlenienia tych 

pierwiastków. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

127.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i struktura ważnych biochemicznie organicznych estrów 

fosforanowych i siarczanowych. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

128.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kwantowe nanomagnesy. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

129.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Trwałe kompleksy renu(VI). 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

130.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Struktura krystaliczna i właściwości magnetyczne kompleksów 

manganu na mieszanych stopniach utlenienia. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

131.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kompleksy renu na niskich stopniach utlenienia. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

132.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Oksokompleksy renu(IV). 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

ZB- 14a Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów.  Dr hab. Jarosław Panek 

133.  dr hab. Aneta Jezierska  
Zastosowanie teorii funkcjonału gęstości w badaniach wybranych 

pochodnych chinonu. 
obliczeniowa 

134.  dr hab. Aneta Jezierska  
Opis właściwości molekularnych w wybranych pochodnych oksazolu w 

oparciu o teorię funkcjonału gęstości. 
obliczeniowa 

135.  
prof. dr hab. Robert 

Wieczorek 
 Gramicydyna S – antybiotyk peptydowy, struktura i właściwości. obliczeniowa 

136.  
prof. dr hab. Robert 

Wieczorek 
 Bakitracyna - antybiotyk peptydowy, struktura i właściwości. obliczeniowa 

137.  dr hab. Jarosław Panek CHMED, CHTS 
Wiarygodność procedury dokowania na przykładzie antybiotyków β-

laktamowych 
obliczeniowa 

138.  dr hab. Jarosław Panek  
Porównanie energii oddziaływania substratu z receptorem białkowym 

wyznaczonej metodami mechaniki molekularnej i półempirycznymi 
obliczeniowa 

ZB- 15a Zespół chemometrii i spektroskopii stosowanej.  Prof. dr hab. Mirosław Czarnecki 

139.  
prof. dr hab. Mirosław 

Czarnecki 
 Korelacje widmo-struktura w zakresie NIR/IR.  
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140.  
prof. dr hab. Mirosław 

Czarnecki 
 Spektroskopowe i chemometryczne badanie mieszanin binarnych.  

 

141.  
prof. dr hab. Mirosław 

Czarnecki 
 Metody komputerowe w spektroskopii.  

 

142.  
prof. dr hab. Mirosław 

Czarnecki 
 Eksperyment chemiczny wspomagany komputerowo. 

Opiekun:  

dr W. Wrzeszcz 

143.  dr hab. Sylwester Mazurek  
Analiza ilościowa składników mieszanin złożonych z zastosowaniem 

metod spektroskopii oscylacyjnej i chemometrii. 
 

144.  dr hab. Sylwester Mazurek  
Zastosowanie spektroskopii Ramana w analizie tkanek mutantów 

kutyny Arabidopsis Thaliana. 
 

145.  dr hab. Roman Szostak  
Analiza jakościowa i ilościowa leków metodami spektroskopii IR i 

Ramana. 
 

146.  dr hab. Roman Szostak  Badania spektroskopowe substancji aktywnych w ziołach   

147.  dr hab. Roman Szostak  
Przejawy słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w widmach 

oscylacyjnych. 
 

ZB-16 Zespół spektroskopii, struktury i elektrochemii związków koordynacyjnych f- i d- elektronowych. 

Prof. dr hab. Anna Mondry 

148.  
prof. dr hab. Mirosław 

Karbowiak 
 Modelowanie właściwości nanomagnetyków molekularnych.  

149.  
prof. dr hab. Mirosław 

Karbowiak 
 

Badania eksperymentalne i teoretyczne własności spektroskopowych 

jonów pierwiastków f-elektronowych. 
 

150.  
dr. hab. Przemysław 

Starynowicz 
 

Synteza i spektroskopia elektronowa związków lantanowców 

dwuwartościowych. 
 

151.  dr hab.Rafał Janicki  Struktura i trwałość kompleksów typu Ln(III)-PAC-Cit.  

ZB- 17a Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych. Dr hab. inż. Piotr Smoleński 

152.  dr Sabina Jaros  
Projektowanie funkcjonalnych polimerów koordynacyjnych srebra(I) i 

miedzi(I) z siarczkiem i tlenkiem 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantanu. 
Praca eksperymentalna 

153.  dr hab. Robert Bronisz  
Indukowana termicznie oraz światłem laserowym przemiana spinowa 

w związkach koordynacyjnych Fe(II). 

Praca eksperymentalna 

154.  dr hab. Robert Bronisz  

Zastosowanie 1,2,3-triazolu i jego pochodnych do preparatyki 

klasterów jonów metali 3d elektronowych. Struktura i właściwości 

magnetyczne. 

Praca eksperymentalna 
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155.  dr hab. Robert Bronisz  
Zastosowanie „super giętkich” składników budulcowych do syntezy 

labilnych strukturalnie polimerów koordynacyjnych. 

Praca eksperymentalna 

156.  dr hab. Robert Bronisz  

Synteza liniowych poliazoli  (azol = 1,2,3- oraz 1,2,4-triazol) i ich 

zastosowanie do konstrukcji dyskretnych macierzy [2x2] Fe(II), 

Zn(II) i Cu(II) 

Praca eksperymentalna 

157.  dr hab. Robert Bronisz  
Indukowana termicznie oraz światłem laserowym przemiana spinowa 

w związkach koordynacyjnych Fe(II). 

Praca eksperymentalna 

158.  dr hab. inż. Piotr Smoleński  

Synteza ligandów organicznych z atomami donorowymi P-N-O w 

kierunku projektowania aktywnych biologicznie związków z metalami 

przejściowymi. 

Praca eksperymentalna 

159.  dr hab. inż. Piotr Smoleński  
Synteza i badania strukturalne nowych, rozpuszczalnych w wodzie 

polimerów koordynacyjnych. 

Praca eksperymentalna 

160.  dr hab. inż. Piotr Smoleński  
Badania aktywności biologicznej i katalitycznej związków 

koordynacyjnych z ligandami typu P-N. 

Praca eksperymentalna 

161.  dr hab. inż. Piotr Smoleński  
Badania właściwości luminescencyjnych związków koordynacyjnych 

metali przejściowych z ligandami typu P-N-O. 

Praca eksperymentalna 

162.  dr hab. inż. Piotr Smoleński  
Inżynieria krystaliczna polimerów koordynacyjnych w kierunku 

potencjalnych zastosowań w medycynie i nowoczesnych materiałach 

Praca eksperymentalna 

ZB-18 Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR. Prof. dr hab. Adam Jezierski 

163.  dr hab. Andrzej Kochel 
CH-Chemia, 

ChO, CHMED 
Konstrukcje metaloorganiczne z jonami Cu i Mn. Praca eksperymentalna 

164.  
dr hab. Alina 
Bieńko, prof. UWr 

CHMNT, CHMED, 
CHNK  

Związki koordynacyjne metali f elektronowych w konstrukcji 

molekularnych materiałów magnetycznych. 
 

165.  
dr hab. Alina 
Bieńko, prof. UWr 

CHMNT, CHMED, 
CHNK 

Projektowanie, synteza i charakterystyka materiałów magnetycznych 

typu SIM i SMM opartych na jonach metali d-elektronowych. 
 

166.  dr Urszula Komarnicka  

„Synteza i charakterystyka fizykochemiczna aktywnych biologicznie 

fosfinowych nośników peptydowych opartych na fragmencie RGD oraz 

ich kompleksów miedzi(I)” 

 

167.  dr Urszula Komarnicka  

„Synteza i charakterystyka fizykochemiczna fosfinowych nośników 

peptydowych opartych na fragmencie RGD oraz ich bio-kompleksów 

irydu(III) oraz rutenu(II)” 

 

168.  dr hab. Maciej Witwicki  
Organiczne sole anionorodników jako potencjalne materiały magnetyczne: 
synteza i badanie właściwości  

169.  dr hab. Maciej Witwicki  
Kompleksy rodników semichinonowych z diamagnetycznymi kationami 
metalami – otrzymywanie i analiza oddziaływań magnetycznych   
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170.  dr hab. Maciej Witwicki  Zastosowanie modelowania molekularnego do badań układów rodnikowych  

171.  dr hab. Maciej Witwicki  
Zastosowanie modelowania molekularnego do oceny właściwości 
antyutleniających naturalnych fenoli  

172.  dr hab. Maciej Witwicki  
Porównanie dokładności różnych metod DFT w obliczaniu struktury 
molekularnej układów rodnikowych  

ZB-19 Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych. Dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr 

173.  dr Przemysław Dopieralski brak 
Dynamika oddziaływań niekowalencyjnych – spojrzenie 

mechanochemiczne 

 

174.  dr Przemysław Dopieralski brak Mechanochemia triazoli – obliczenia dynamika molekularną 
 

175.  dr Przemysław Dopieralski brak Układy cykliczne, a podstawienie izotopowe H/D 
 

176.  dr Przemysław Dopieralski brak Woda interkalująca kryształ – badania obliceniowe 
 

177.  dr hab. Piotr Durlak brak Charakterystyka molekularna i trwałość chelatów kwasu fitynowego. 
 

178.  dr Andrzej Bil brak Wpływ bazy funkcyjnej na przesunięcia chemiczne 13C.  

179.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
brak 

Zależność lokalnej struktury elektronowa wiązania C-C od długości 

wiązania - badania za pomocą topologicznej analizy funkcji lokalizacji 

elektronów. 

 

180.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
brak 

Oddziaływanie kationów metali Cu2+, Zn2+, Ca2+ i Ba2+ z 

dwupeptydem Phe-Phe. Badania metodami obliczeniowymi chemii 

kwantowej. 

 

ZB-20 Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów.  Prof. dr hab. Ryszard Jakubas 

181.  prof. dr hab. Grażyna Bator  
Właściwości dynamiczne  hybryd organiczno-nieorganicznych na bazie 

amin cyklicznych w pobliżu ich strukturalnych przemian fazowych. 

 

182.  
dr hab. Anna Piecha-

Bisiorek 
 

Właściwości ferroelastyczne i przemiany fazowe w 

halogenoantymonianach(III) i halogenobizmutanach(IIII)    
 

183.  
dr hab. Anna Piecha-

Bisiorek 
 

Właściwości optyczne i strukturalne przemiany fazowe w jodkach 

bizmutanów(III) na bazie amin cyklicznych   
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184.  
prof.  dr hab. Ryszard 

Jakubas 
 

Struktura i właściwości połączeń amin alifatycznych z halogenkami 

Sb(III) i Bi(III) 
 

 


