
 

 

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

Przeprowadzona dnia 18.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: dr hab. Łukasz John, prof. UWr  

Członkowie: 

1. dr hab. Robert Bronisz 

2. dr hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Adrianna Gumienna 

Promotorzy: 
prof. dr hab. Sławomir Szafert – promotor 

dr Nurbey Gulia – promotor pomocniczy 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Aktywacja wiązania C-H z wykorzystaniem grupy 

kierującej w celu uzyskania nowych wiązań węgiel-

węgiel lub C-heteroatom 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: na podstawie prezentacji Doktorantki oraz złożonych dokumentów 

komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała postępy w IPB. Zadania wykonywane są 

terminowo i zgodnie z przyjętym IPB. Komisja nie dostrzega zagrożeń związanych z 

realizacją IPB. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: Marta Kubiak 

Promotorzy: 
prof. dr hab. Sławomir Szafert – promotor 

dr Mateusz Janeta– promotor pomocniczy 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Otrzymywanie etynylowych i poliynowych pochodnych 

POSS oraz ich dalsza funkcjonalizacja. 

Wynik oceny: Pozytywna 



 

Uzasadnienie oceny: na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz rozmowy z Doktorantką 

komisja pozytywnie opiniuje postępy związane z realizacją IPB. Doktorantka terminowo 

wywiązuje się z ambitnego planu. Uzyskała pozytywną opinię od promotora oraz 

promotora pomocniczego. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Alicja Pichlak 

Promotorzy: 
dr hab. Lucjan Jerzykiewicz – promotor 

dr Tomasz Han – promotor pomocniczy 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Badanie zawartości różnych odmian polimorficznych 

substancji czynnych w wieloskładnikowych preparatach 

leczniczych. 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: na podstawie dostarczonych dokumentów oraz rozmowy z 

Doktorantką komisja pozytywnie opiniuje realizację zadań badawczych przewidzianych w  

IPB. Komisja zwraca jednocześnie uwagę, że w związku ze stanem zdrowia Doktorantki ( 

druga ciąża) zaplanowane zadania mogą ulec przesunięciu w czasie.  

 

Przeprowadzona dnia 18.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: dr hab. Maria Korabik, prof. UWr  

Członkowie: 

1. dr hab. Andrzej Bil 

2. dr hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Emilia Dzień  

Promotorzy: dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek, prof. UWr 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Kompleksy histatyn z jonami miedzi(II) i cynku(II) – 

zrozumienie relacji między chemią koordynacyjną, 

strukturą, termodynamiką a aktywnością 

przeciwdrobnoustrojową. 

Wynik oceny: Pozytywna 



 

Uzasadnienie oceny: prezentacja i załączona dokumentacja została oceniona pozytywnie. 

Doktorantka merytorycznie odniosła się do zadanych pytań. W opinii komisji mgr Emilia 

Dzień rokuje na terminowe zakończenie postępowania doktorskiego. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Kinga Garstka  

Promotorzy: dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek, prof. UWr 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Charakterystyka chemii bionieorganicznej transportu 

Zn(II) opartego na peptydowych cynkoforach  

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: zadania badawcze zrealizowano terminowo, przedstawiony postęp 

badań rokuje na planowe zakończenie postępowania doktorskiego. 

 

Przeprowadzona dnia 18.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Stefanowicz 

Członkowie: 

1. prof. dr hab. Aleksander Filarowski 

2. dr hab. Robert Góra, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Paulina Grocholska 

Promotorzy: 
 dr hab. Remigiusz Bąchor 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Opracowanie metod otrzymywania standardów 

znakowanych izotopowo do analizy ilościowej metodą 

LC-MS w wybranych lekach i ich metabolitach. 

Wynik oceny: Pozytywna 



 

Uzasadnienie oceny: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Jak na okres 2 lat 

duża liczba publikacji. Grant Preludium (złożony został wniosek). 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Karolina Musiał 

Promotorzy: 
 dr hab. Katarzyna Cieślik-Boczula 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Poszukiwanie efektywnych modyfikatorów struktur 

białkowych, jako potencjalnych czynników 

wpływających na fibrylogenezę  

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: niewielkie odchylenie od IPB, wynikające z przyczyn niezależnych od 

Doktorantki. Dodatkowo Doktorantka wykonała badania zaplanowane w późniejszym 

czasie.  

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Martyna Walter 

Promotorzy: 
 dr hab. Mariola Kuczer 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Nowe pochodne hydrazyny jako znaczniki jonizacyjne w 

spektrometrii mas związków karbonylowych. 

Projektowanie, synteza i mechanizmy fragmentacji.   

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: praca jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Wyniki zostały 

częściowo opublikowane. Doktorantka zgłosiła projekt badawczy (Preludium 21)  

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Dominik Popiel 

Promotorzy: 
 dr hab. Mariola Kuczer- promotor 

 dr Monika Biernat – promotor pomocniczy  



 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Synteza oraz badania strukturalne peptydów 

zawierających układ azohistydynowy.   

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: projekt realizowany zgodnie z harmonogramem ( niewielkie 

odchylenia o technicznym charakterze). Dane częściowo opublikowane. Doktorant wystąpił 

o grant (Preludium 21).  

 

Przeprowadzona dnia 19.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Chmielewski 

Członkowie: 

1. dr hab. Jacek Wojaczyński 

2. dr hab. Robert Góra, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Kamila Fuchs 

Promotorzy: 
 dr hab. Łukasz John, prof. UWr 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Funkcjonalizacja mono-podstawionych poliedrycznych 

oligomerycznych silsekwioksanów oraz silsekwioksanów 

typu double-decker związkami siarki 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Plan badawczy jest realizowany zgodnie z harmonogramem co zostało 

zaprezentowane przez Doktorantkę w ramach oceny. Opinia promotora jest jednoznacznie 

pozytywna a jego ocena postępu realizacji projektu wynosi 50%. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Paulina Krzyszowska 

Promotorzy: 
 dr hab. Ewa Dudziak, prof. UWr 

 



 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Porfirynoidy z wbudowanym pierścieniem 

metalacyklopentadienowym – struktura i reaktywność  

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Zadania badawcze planowane w IPB są realizowane zgodnie z 

harmonogramem. Doktorantka jest współautorką publikacji w renomowanym czasopiśmie 

chemicznym. W okresie podlegającym ocenie zgromadziła znaczny materiał badawczy. 

Ocena promotorki  jest jednoznacznie pozytywna a stopień zaawansowania estymowany 

jest na u 40- 50%. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Aleksandra Sarwa 

Promotorzy: 
 dr hab. Bartosz Szyszko 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Układy zablokowane mechanicznie i klatki 

koordynacyjne zawierające podjednostki pirolowe. 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Zadania badawcze planowane w IPB są realizowane zgodnie z 

harmonogramem. Doktorantka zgromadziła znaczny materiał badawczy i przygotowuje go 

do publikacji. Według opinii promotora stopień zaawansowania projektu wynosi 40% a 

ocena postępów jest jednoznacznie pozytywna. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Emilian Stachura 

Promotorzy: 
 dr hab. inż. Wojciech Bury 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Projektowanie, synteza i charakterystyka oryginalnych 

sieci metaliczno-organicznych zawierających motyw 

strukturalny pirenu lub karbazolu.  

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorant realizuje zadania przedstawione w IPB zgodnie z 

harmonogramem. Uzyskał wiele interesujących rezultatów, które składają się na publikację 

będącą w przygotowaniu. Promotor ocenia stopień zaawansowania realizacji na 40% i 

jednoznacznie pozytywnie ocenia postęp realizacji projektu. 

 

 



 

 

 

Przeprowadzona dnia 19.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Szostak  

Członkowie: 

1. dr hab. Aneta Jezierska 

2. dr hab. Robert Góra, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Karolina Mucha 

Promotorzy: 
 prof. dr hab. Maria Wierzejewska- promotor 

dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa  

Temat rozprawy doktorskiej: 

Kompleksy molekularne wybranych związków 

heterocyklicznych ze składnikami atmosfery. Badania 

spektroskopowe FTIR i teoretyczne. 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorantka realizuje zadania przewidziane w IPB. Zaproponowane 

zmiany w kolejności prowadzenia pomiarów mają uzasadnienie. Uzyskane wyniki są 

publikowane. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Sonia Pielorz 

Promotorzy: 
 dr hab. Sylwester Mazurek 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Zastosowanie technik spektroskopii oscylacyjnej w 

analizie ilościowej barwników w produktach naturalnych, 

spożywczych i farmaceutycznych. 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorantka realizuje zadania przewidziane w IPB. Uzyskane wyniki 

zostały opublikowane i zaprezentowane na konferencjach. 



 

 

Przeprowadzona dnia 19.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Szostak  

Członkowie: 

1. prof. dr hab. Aleksander Filarowski 

2. dr hab. Robert Góra, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Kamil Wojtkowiak 

Promotorzy: 
 dr hab. Jarosław Panek 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Charakterystyka oddziaływań niekowalencyjnych w 

wybranych układach o znaczeniu biologicznym w świetle 

statycznych i dynamicznych metod chemii obliczeniowej 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorant realizuje zadania przewidziane w IPB. Uzyskane wyniki 

opublikował i zaprezentował na konferencjach. 

 

Przeprowadzona dnia 19.07.2022 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki chemiczne 

W składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Sokolnicki  

Członkowie: 

1. dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr  

2. dr hab. Wiktor Zierkiewicz, prof. PWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Łukasz Duda 

Promotorzy: 
 dr hab. Małgorzata Guzik - promotor 

dr inż. Maciej Czajkowski – promotor pomocniczy 



 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Barwniki organiczne do zastosowań w fotonice 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorant dobrze opanował tematykę swoich badań i udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania komisji. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Aneta Lipa 

Promotorzy: 
 prof. dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska 

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Bifunkcjonalne konwertery promieniowania 

elektromagnetycznego o właściwościach nanomagnesów 

molekularnych na bazie chelatów lantanowców (Ln
3+

) 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorantka dobrze opanowała tematykę swoich badań i udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania komisji. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Maria Zdończyk 

Promotorzy: 
 dr hab. Joanna Cybińska - promotor 

dr inż. Bartłomiej Potaniec – promotor pomocniczy 

Temat rozprawy doktorskiej: 

 

Aktywne luminescencyjnie warstwy do platform 

hybrydowych 
 

Wynik oceny: Pozytywna 

Uzasadnienie oceny: Doktorantka dobrze opanowała tematykę swoich badań i udzielił 

wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania komisji. 

 


