
TEMATY  PRAC LICENCJACKICH na rok akademicki 2019/2020 

W kolumnie  " Pref. " preferowana specjalność lub kierunek (brak preferencji oznacza, że temat jest dostępny dla wszystkich kierunków i 

specjalności). W kolumnie „Uwagi” charakter pracy licencjackiej: praca teoretyczna, praca eksperymentalna, praca obliczeniowa lub 

wszystkie formy  

OZNACZENIA:       

Kierunek: CH-Chemia          

Specjalność: ACH – Analityka chemiczna 

                      ChMNT – Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii  

   ChO –  Chemia ogólna 

Kierunek: CHMED – Chemia Medyczna 

Kierunek: CHTS – Chemia i Toksykologia Sądowa 

             

Lp Promotor Pref. T e m a t Uwagi 

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

1.  dr Nurbey Gulia  
Synteza analogów trimetylopirazolonów zawierających grupę 

karbonylową w łańcuchu bocznym. 
 

2.  dr Nurbey Gulia  
Synteza ligandów zdolnych do tworzenia związków N,C-

metalocyklicznych w parciu o pirazolonowy motyw strukturalny. 
 

3.  dr Nurbey Gulia  Badanie reakcji hydrolitycznego otwarcie pierścienia pirazolonowego.  

4.  
prof. dr hab. Sławomir 

Szafert 

Wszystkie 

specjalności 
Nowoczesne materiały polimerowe na bazie organicznych poliynów. 

 

5.  
prof. dr hab. Sławomir 

Szafert 

Wszystkie 

specjalności 
Zastosowanie 1-halopoliynów w syntezie organicznej.  

 

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

6.  
dr hab. Elżbieta Gumienna-

Kontecka, prof. UWr 
CHMED 

Grzyby jako źródło leków, toksyn i antybiotyków  
opracowanie literaturowe 

7.  
dr hab. Elżbieta Gumienna-

Kontecka, prof. UWr 
CHMED 

Homeostaza jonów metali w chorobach infekcyjnych 
opracowanie literaturowe 

8.  
dr hab. Elżbieta Gumienna-

Kontecka, prof. UWr 
CHMED 

Czynniki chelatujące jako podstawa radiofarmaceutyków 
opracowanie literaturowe 

9.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek 
CHMED 

Peptydowe cynkofory – literaturowa analiza sekwencji, struktur i 

zdolności koordynacyjne 
opracowanie literaturowe 
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10.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek 
CHMED 

Przeciwdrobnoustrojowe peptydy z płazów 
opracowanie literaturowe 

11.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek 
CHMED 

Rola jonów metali w przeciwdrobnoustrojowym mechanizmie 

działania peptydów   
opracowanie literaturowe 

12.  
dr Kamila Stokowa-Sołtys 

CHMED 
Mechanizmy przyswajania jonów żelaza przez bakterie gramdodatnie 

opracowanie literaturowe 

13.  
dr Kamila Stokowa-Sołtys 

CHMED 
Peptydy przeciwdrobnoustrojowe. 

opracowanie literaturowe 

14.  
dr Aleksandra Hecel 

CHMED 
Białka ZnuABCD – bakteryjne transportery jonów Zn(II) 

opracowanie literaturowe 

15.  
dr inż. Sławomir Potocki 

CHMED 
Terapeutyki na bazie kwasów nukleinowych 

praca teoretyczna 

16.  
dr inż. Sławomir Potocki 

CHMED 
Skuteczne terapie wykorzystujące przeciwciała monoklonalne 

praca teoretyczna 

17.  
prof. dr hab. Teresa 

Kowalik-Jankowska 
CHMED 

Rola tryptofanu w układach bionieorganicznych 
opracowanie literaturowe 

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

18.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk  
ChO 

Hernandodulcyna – słodki składnik ziela Azteków – wykrywanie i 

modyfikacja z zastosowaniem reakcji Michaela  

opiekun: dr Alicja Kluczyk 

badania literaturowe i część 

doświadczalna 

19.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk  
ChO, CHMED Metody wykrywania aminokwasów białkowych 

opiekun: dr Alicja Kluczyk 
badania literaturowe i część 
doświadczalna 

20.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk  
ChO, CHMED Aminokwasy i peptydy w suplementach diety 

opiekun: dr Alicja Kluczyk 
badania literaturowe i część 
doświadczalna 

21.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk  
ChO, CHMED Aminokwasy i peptydy w odżywkach kulturystycznych 

opiekun: dr Alicja Kluczyk 
badania literaturowe i część 

doświadczalna 

22.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk 
CHMED Metody ilościowego oznaczania kreatyny 

opiekun: dr Remigiusz 
Bąchor  

badania literaturowe i część 
doświadczalna 

23.  
prof. dr hab. Zbigniew 

Szewczuk  
CHMED, CHTS 

Czwartorzędowe sole amoniowe sposobem na zwiększenie 

wykrywalności alkaloidów? 
opiekun: dr Marek Cebrat  

praca eksperymentalna 
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24.  dr hab. Mariola Kuczer CHTS 
Zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych do derywatyzacji 

związków karbonylowych 
 

25.  dr hab. Mariola Kuczer CHTS Znakowanie w chemii kryminalistycznej  

26.  
dr hab. Mariola Kuczer

  
 Koniugaty peptydowe jako potencjalne insektycydy  

27.  dr hab. Marek Lisowski  Nanodyski i ich zastosowanie w badaniach nad białkami.   

28.  dr hab. Marek Lisowski  
Wpływ rozpuszczalników organicznych na II- i III-rzędową strukturę 

albuminy wołowej. 
 

29.  dr hab. Marek Lisowski  Synteza związków zawierających ugrupowanie biarylowe.  

30.  
dr hab. Piotr Stefanowicz, 

prof. UWr 
 

Synteza i właściwości peptydów zawierających modyfikowane 

sekwencja RADA 
 

31.  
dr hab. Piotr Stefanowicz, 

prof. UWr 
 Wiązanie mechaniczne w peptydach  

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

32.  
prof. dr hab. Maria 

Wierzejewska 
Bez preferencji Budowa i właściwości enaminonów 

opiekun: dr Magdalena 

Pagacz-Kostrzewa  
przegląd literaturowy 

33.  
dr Magdalena Pagacz-

Kostrzewa 
Bez preferencji Struktura i właściwości 1,2,3-triazoli 

przegląd literaturowy 

34.  dr Magdalena Sałdyka Bez preferencji 
Luminescencja molekuł o znaczeniu biologicznym izolowanych w 

matrycach niskotemperaturowych  

praca literaturowa 

35.  dr hab. Marcin Sobczyk 
CH, ACH, ChMNT, 

ChO 
Przeźroczyste ceramiki na bazie tlenku telluru(IV)  

praca eksperymentalna 

36.  dr hab. Marcin Sobczyk 
CH, ACH, ChMNT, 

ChO 
Szkła tellurowe jako materiały laserowe  praca eksperymentalna 

37.  dr hab. Marcin Sobczyk 
CH, ACH, ChMNT, 

ChO 

Konwersja energii wzbudzenia z zakresu bliskiej podczerwieni na 

widzialny w telluranach(IV) lantanowców  
praca eksperymentalna 

38.  dr hab. Maria Ilczyszyn Bez preferencji 
Wpływ podstawienia izotopowego na widmo w podczerwieni 

imidazolu i pirazolu. 
praca eksperymentalna 



Lp Promotor Pref. T e m a t Uwagi 

ZB- 05a Zespół Syntezy Organicznej. Prof. dr hab. Marcin Stępień 

39.  prof. dr hab. Marcin Stępień ChO 
Tubularne i czaszowe układy aromatyczne – synteza i właściwości 

 
eksperymentalna 

40.  prof. dr hab. Marcin Stępień ChO 

Tubularne i czaszowe układy aromatyczne – reaktywność i chemia 

koordynacyjna 

 

eksperymentalna 

41.  prof. dr hab. Marcin Stępień ChO 
Modyfikowane azakoroneny o nietypowej strukturze elektronowej 

 
eksperymentalna 

42.  prof. dr hab. Marcin Stępień ChO 

Heteroaromatyczne układy o rozległej kondensacji π-elektronowej: 

chromofory i mezofazy 

 

eksperymentalna 

43.  prof. dr hab. Marcin Stępień ChO 
Oligomeryczne chromofory oparte o podjednostki typu donor-

akceptor 
eksperymentalna 

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

44.  dr Anna Berlicka ChO CHMED CHTS Synteza i reaktywność rozszerzonych karbaporpfirynoidów praca eksperymentalna 

45.  dr Karolina Hurej ChO CHMED CHTS Synteza i właściwości koordynacyjne p-piriporfiryn. opiekun: dr Karolina Hurej 

46.  dr hab. Ewa Dudziak ChO Synteza ditellura[20]annulenu praca eksperymentalna 

47.  dr hab. Ewa Dudziak ChO Badanie reaktywność ditelluraporfiryny praca eksperymentalna  

48.  dr hab. Jacek Wojaczyński CH/CHMED Wykorzystanie reakcji klik w syntezie modyfikowanych porfiryn 
teoretyczna lub 
eksperymentalna 

49.  dr hab. Jacek Wojaczyński CH/CHMED Oligoporfiryny połączone wiązaniem koordynacyjnym teoretyczna 

50.  dr Bartosz Szyszko ChO CHMED CHTS Rozszerzone fenantriporfirynoidy – synteza i właściwości praca eksperymentalna 

51.  dr Bartosz Szyszko ChO CHMED CHTS Chemia koordynacyjna rozszerzonych fenantriporfirynoidów praca eksperymentalna 
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52.  dr Bartosz Szyszko ChO CHMED CHTS Naftiporfiryny – synteza, właściwości, chemia koordynacyjna praca eksperymentalna 

53.  dr Bartosz Szyszko ChO CHMED CHTS 
Synteza porfirynoidowych bloków budulcowych do konstrukcji 

układów supramolekularnych  
praca eksperymentalna 

54.  dr Bartosz Szyszko ChO CHMED CHTS Hybrydy porfiryn i eterów koronowych – synteza i właściwości praca eksperymentalna 

55.  dr Natasza Sprutta CH, CHMED, CHTS 

 

Optymalizacja syntezy i badanie reaktywności 

tetratolilodiazuliporfirynogenów. 

 
praca eksperymentalna 

56.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. Optymalizacja syntez halogenopochodnych do reakcji katalitycznych  

57.  dr hab. Miłosz Pawlicki CH, Ch.O. 
Synteza pochodnych aminokwasów niezbędnych do modyfikacji 

przełączalnych chromoforów 
 

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

58.  dr hab. Łukasz John CH, CHMED, CHTS 
Związki koordynacyjne z ligandami na bazie funkcjonalizowanych 

klatek krzemowych. 
Praca przeglądowa 

59.  dr hab. Łukasz John CH, CHMED, CHTS 

Biomateriały hybrydowe na bazie przenikających się sieci 

polimerowych  

i krzemowych. 

Praca przeglądowa 

60.  dr hab. Łukasz John CH, CHMED, CHTS Nanonośniki substancji farmakologicznie czynnych. Praca przeglądowa 

61.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS Polimery ze śladem molekularnym w diagnostyce medycznej. 

 

62.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS 

Układy polimerowe formowane in situ do zastosowań 

biomedycznych. 

Opiekun: dr Dawid 

Jędrzkiewicz 

63.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS Implanty wstrzykiwalne jako rusztowania do regeneracji tkanek.  

64.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS 

Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań 

biomedycznych. 

Opiekun: dr Dawid 

Jędrzkiewicz 

65.  
dr hab. Jolanta Ejfler, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS Konstrukcje supramolekularne: od dendrymerów do fraktali.  
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66.  
dr hab. Maria Korabik, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS Związki chemiczne z jonami lantanowców w medycynie.  

67.  
dr hab. Maria Korabik, prof. 

UWr 
CH, CHMED, CHTS Materiały, urządzenia i technologie hybrydowe.  

68.  dr hab. Radosław Starosta CH, CHMED, CHTS 
Biodegradowalne polimery jako nośniki substancji aktywnych w 

kosmetykach. 
 

69.  dr hab. Radosław Starosta CH, CHMED, CHTS Kolasfery jako nośniki substancji aktywnych w kosmetykach.  

70.  dr hab. Radosław Starosta CH, CHMED, CHTS Zastosowania chityny i chitozanu w kosmetologii.  

71.  dr Julia Kłak CH, CHMED, CHTS 
Metody syntezy polimerów koordynacyjnych zawierających jony 

metali przejściowych. 
 

72.  dr Julia Kłak CH, CHMED, CHTS 
Jony lantanowców w projektowaniu magnetyków molekularnych typu 

SMM, SCM  i SIM. 
 

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

73.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Analizy strukturalna związków biologicznie aktywnych. praca eksperymentalna 

74.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Analiza substancji pomocniczych w lekach. praca eksperymentalna 

75.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Charakterystyka zagrożeń chemiczno-ekologicznych. praca teoretyczna 

76.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych. praca teoretyczna 

77.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS Laboratoryjna diagnostyka sądowa. praca teoretyczna 

78.  dr Marta Pokrzywnicka ACH, CHTS 
Lab-on-Smartphone- zastosowanie urządzeń mobilnych w pomiarach 

analitycznych. 
praca eksperymentalna 

79.  dr Marta Pokrzywnicka ACH, CHTS Urządzenia typu open- hardware w chemii analitycznej. praca eksperymentalna 

80.  dr Marta Pokrzywnicka CHTS 
Sensory optyczne typu LOP (Lab-on-Paper) do oznaczania miedzi i 

cynku w preparatach farmaceutycznych I kosmetykach. 
praca eksperymentalna 
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81.  dr.inż. Mariusz Dziadas CHTS 
Badania substancji toksycznych w wybranych produktach 

żywnościowych. 
praca eksperymentalna 

82.  dr.inż. Mariusz Dziadas CHTS Analiza indeksu oleju mineralnego w glebie. praca eksperymentalna 

ZB- 09 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych 

83.  
dr hab. Kazimierz 

Orzechowski, prof. UWr 
 Przewodnictwo w sąsiedztwie przemian fazowych praca eksperymentalna 

ZB- 10. Zespół Elektrochemii. Prof. dr hab. Maria Grzeszczuk 

84.  
prof. dr hab. Maria 

Grzeszczuk 

 Samoorganizacja surfaktantów w roztworach wodnych. Dane 

literaturowe i wybrane eksperymenty                    

 

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

85.  dr hab. Jerzy Sokolnicki  Synteza i badania spektroskopowe luminoforów oksoazotkowych 
 

ZB-12 Zespół Katalizy Homogenicznej. Prof. dr hab. Anna Trzeciak 

86.  dr Paulina Kocięcka  
Katalityczna reakcja aminokarbonylowania alkinów  

w obecności kompleksów palladu(II). 

praca eksperymentalna 

lub teoretyczna  

87.  dr Wojciech Bury  Materiały mikroporowate w oczyszczaniu powietrza i wody.  praca teoretyczna 

88.  dr Wojciech Bury  

Modyfikacje strukturalne węzłów i łączników w wybranych 

porowatych polimerach koordynacyjnych - wpływ na odporność 

wobec czynników korozyjnych. 

praca eksperymentalna 

89.  dr Tomasz Bereta  

Struktura i reaktywność nowych chiralnych związków kompleksowych 

palladu. 

 

 

90.  dr Marzena Fandzloch  Heterogenizowane katalizatory rutenowe -  aplikacje katalityczne. praca teoretyczna 

91.  dr Andrzej Gniewek  Badanie aktywności katalizatorów nanocząstkowych w reakcji Hecka.  

92.  dr Adam Augustyniak  
Synteza i charakterystyka makrocyklicznego kompleksu palladu z 2-

hydroksy -pirymidyną 
praca eksperymentalna 
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93.  dr Ewa Mieczyńska  
Katalizatory rodu immobilizowane na tlenkach Al2O3 w reakcjach 

hydroformylacji 
 

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

94.  prof. Jerzy Lisowski  Synteza kompleksów makrocyklicznych  
praca zawiera część 

eksperymentalną 

95.  prof. Jerzy Lisowski  Synteza związków typu kryptandów 
praca zawiera część 

eksperymentalną 

ZB- 14 Zespół krystalografii 

96.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cukry i ich pochodne. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

97.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne nukleotydy. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

98.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Niekanoniczne cykliczne nukleotydy. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

99.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne dinukleotydy. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

100.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Estry oksatiafosfolanowe. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

101.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kokryształy. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

102.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne roztwory stałe. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

103.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Kompleksy supramolekularne zawierające nukleozydy i/lub 

nukleotydy. 
eksperymentalna / 
literaturowa 

104.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Kompleksy supramolekularne nukleinowych zasad azotowych i ich 

analogów z planarnymi wiązaniami wodorowymi (edge-to-edge). 
eksperymentalna / 

literaturowa 

105.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Nukleozydowe sole kwasu hipodifosforowego. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

106.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne sole kwasu hipodifosforowego. 

eksperymentalna / 
literaturowa 
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107.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Krystalizacja trudno rozpuszczalnych soli kwasu hipodifosforowego. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

108.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Biologicznie ważne związki zawierające fosfor (fosforany, difosforany, 

hipodifosforany). 
eksperymentalna / 
literaturowa 

109.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Aktywność biologiczna modyfikowanych peptydów. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

opiekun: dr Anna Pyra 

110.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Charakterystyka peptydów antybakteryjnych pochodzenia 

bakteryjnego. 

eksperymentalna / 
literaturowa 
opiekun: dr Anna Pyra 

111.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Mikrocyny. 

eksperymentalna / 
literaturowa 
opiekun: dr Anna Pyra 

112.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Białka ogonka bakteriofagów. 

eksperymentalna / 

literaturowa 
opiekun: dr Anna Pyra 

113.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Białka rekombinowane. 

eksperymentalna / 
literaturowa 
opiekun: dr Anna Pyra 

114.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Wielordzeniowe kompleksy manganu na mieszanych stopniach 

utlenienia. 

eksperymentalna / 
literaturowa  

opiekun: dr Miłosz Siczek 

115.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Karboksylanowe kompleksy manganu(II). 

eksperymentalna / 

literaturowa Opiekun: dr 
Miłosz Siczek 

116.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kompleksy manganowolantanowcowe (Mn-Ln). 

eksperymentalna / 
literaturowa 
opiekun: dr Miłosz Siczek 

117.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kompleksy renu na mieszanych stopniach utlenienia. 

eksperymentalna / 
literaturowa 
opiekun: dr Miłosz Siczek 

118.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Badanie składu „suplementów” metodami rentgenowskimi. 

eksperymentalna / 
literaturowa 

opiekun: dr Miłosz Siczek 

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

119.  
prof. dr hab.  Mirosław 

Czarnecki 
 

Analiza produktów spożywczych za pomocą spektroskopii 

oscylacyjnej i chemometrii.  
literaturowa 
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120.  
prof. dr hab.  Mirosław 

Czarnecki 
 

Badanie korelacji pomiędzy strukturą cząsteczki a widmem 

oscylacyjnym.  
literaturowa 

121.  
prof. dr hab.  Mirosław 

Czarnecki 
 

Badania struktury cząsteczek oraz oddziaływań 

międzycząsteczkowych za pomocą spektroskopii w zakresie bliskiej 

podczerwieni (NIR).  

literaturowa 

122.  
prof. dr hab.  Mirosław 

Czarnecki 
 Wpływ pola elektrycznego/magnetycznego na widma oscylacyjne.  literaturowa 

123.  
prof. dr hab.  Mirosław 

Czarnecki 
 Metody komputerowe w spektroskopii.  literaturowa 

124.  dr hab. Roman Szostak  Analiza surowców roślinnych.  literaturowa 

125.  dr hab. Roman Szostak  Metody analizy kosmetyków.  literaturowa 

126.  dr hab. Roman Szostak  
Spektroskopia powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana 

(SERS) w diagnostyce medycznej. 
literaturowa 

127.  dr hab. Roman Szostak  Metody otrzymywania form polimorficznych związków organicznych.  literaturowa 

128.  dr hab. Roman Szostak  
Możliwości zastosowania teorii szarych systemów w analizie 

chemicznej.  
literaturowa 

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

Prof. dr hab. Anna Mondry 

129.  
prof. dr hab.  

Anna Mondry 
 Metody badania miodów naturalnych i sztucznych. praca literaturowa 

130.  dr Rafał Janicki  Specjacja jonów europu w obecności anionów azotanowych. 
praca eksperymentalna 

131.  
prof. dr hab. 

Mirosław Karbowiak 
 

Zastosowanie nanofluorków domieszkowanych jonami ziem rzadkich 

w bioobrazowaniu i diagnostyce. 

praca literaturowa lub  
eksperymentalna. 

132.  
prof. dr hab. 

Mirosław Karbowiak 
 Metody otrzymywania roztworów nanokoloidalnych. 

praca literaturowa lub  

eksperymentalna 

133.  
prof. dr hab. 

Mirosław Karbowiak 
 Cytotoksyczność nanomateriałów. praca literaturowa 

134.  dr Jakub Cichos CH, CHMED Metody modyfikacji powierzchni nanocząstek luminescencyjnych.  praca literaturowa 

135.  dr Jakub Cichos CH, CHMED 
Preparatyka i charakteryzacja wodnych roztworów koloidalnych 

nanocząstek luminescencyjnych.  
praca eksperymentalna 
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ZB- 17a Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych. Prof. dr hab. Leszek Ciunik 

136.  
dr hab. Piotr Smoleński, 

prof. UWr 
 Synteza i badania polimerów koordynacyjnych miedzi (I/II) praca eksperymentalna 

137.  
dr hab. Piotr Smoleński, 

prof. UWr 
 

Badania aktywności biologicznej i katalitycznej kompleksów metali 

przejściowych z ligandami typu P-N-O 
praca eksperymentalna 

138.  dr hab. Robert Bronisz  
Synteza pochodnych imidazoliny oraz triazoliny i ich zastosowanie do 

otrzymywania polimerów koordynacyjnych. 
praca eksperymentalna 

139.  dr hab. Robert Bronisz  
Zastosowanie ligandów zawierających pierścienie 1,2,3-triazolu oraz 

tetrazolu do syntezy sieci koordynacyjnych lantanowców(III).  
praca eksperymentalna 

140.  dr hab. Robert Bronisz  
Indukowane światłem laserowym przełączanie stanu spinowego w 

związkach koordynacyjnych żelaza(II). 
praca eksperymentalna 

141.  dr hab. Robert Bronisz  
Zastosowanie  spektroskopii Mossbauera oraz mikroskopii FTIR do 

badania przejść spinowych w polimerach koordynacyjnych Fe(II). 
praca eksperymentalna 

142.  dr hab. Agata Białońska  
Badania właściwości sorpcyjnych wybranej soli kompleksowej 

srebra(I) z zasadą Schiffa 
praca eksperymentalna 

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

143.  dr hab. Andrzej Kochel  
Nowe ligandy aminokarboksylowe jako potencjalne znacznki w 

metodzie MRI. 
 

ZB-19 Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych. Prof. dr hab. Zdzisław Latajka 

144.  
dr hab. Robert Wieczorek 

prof. UWr 

CH,  CHMED,  

CHTS 

Konformacje benzylopenicylina – badania DFT. praca teoretyczno-
obliczeniowa 

145.  
dr hab. Robert Wieczorek 

prof. UWr 

CH,  CHMED,  

CHTS 

Struktura II-rzędowa peptydów. praca literaturowa 

146.  
dr hab. Robert Wieczorek 

prof. UWr 

CH,  CHMED,  

CHTS 

Peptydy jako antybiotyki. praca literaturowa 

147.  dr Piotr Durlak brak 
Nanomedycyna – czyli szerzej o nanodiagnostyce, nośnikach leków 

oraz terapii genowej. 

praca literaturowa 

148.  dr Piotr Durlak brak Fizykochemia substancji semiochemicznych. 
praca literaturowa 

149.  dr Piotr Durlak brak 
Toksyczność nanocząstek w świetle współczesnej wiedzy o ich 

zachowaniu w organizmie człowieka. 

praca literaturowa 
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150.  dr Andrzej Bil brak Mechanizmy reakcji tworzenia zasad Schaffa. praca literaturowa 

151.  dr Przemysław Dopieralski brak Hydratacja - układy wieloatomowe. praca literaturowa 

152.  dr Przemysław Dopieralski brak Zielona chemia - czyli mechanochemia? praca literaturowa 

153.  dr Przemysław Dopieralski brak Przegląd oprogramowania do symulacji kwantowo-mechanicznych. praca literaturowa 

154.  dr Przemysław Dopieralski brak Chemia fab i lakierów - wczoraj, dziś i jutro. praca literaturowa 

155.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Numeryczne rozwiązanie niezależnego od czasu równania 

Schrödingera dla potencjału prostokątmej studni. 
praca programistyczna 

156.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Analityczne rozwiązanie niezależnego od czasu równania 

Schrödingera dla atomu wodoru. 

praca literaturowa 

157.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Ekstrakcja eskuliny, glikozydu kumarynowego, z owoców 

kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum). 

praca eksperymentalna 

158.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 Budowa spektrofotometru VIS oraz proste pomiary fizykochemiczne. 

praca eksperymentalna/ 

konstruktorska 

159.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 Grafy i ich zastosowanie w chemii.  praca literaturowa 

160.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 Zastosowanie chemicznej teorii grafow w badaniach QSPR. 

symulacje komputerowe, 
literatura w języku 
angielskim 

161.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Zastosowanie automatów komórkowych w modelowaniu zjawisk 

fizykochemicznych.   

symulacje komputerowe, 

literatura w języku 
angielskim 

162.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Przeszukiwanie przestrzeni konfomacyjnej eskuliny metodami 

obliczeniowymi chemii kwantowej 
symulacje komputerowe, 

163.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Badanie energetyki reakcji Dielsa-Aldera metodami obliczeniowymi 

chemii kwantowej.  
symulacje komputerowe, 

164.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 

Opis zjawiska tunelowego i pomiary na skaningowym mikroskopie 

tunelowym. 

praca na bazie literatury 
naukowej oraz  pomiar na 
STM (Wydział Fizyki i 
Astronomii) 

165.  
dr hab. Sławomir Berski 

prof. UWr 
 Metoda Hückla - obliczenia numeryczne. praca programistyczna 
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166.  dr. hab. Jerzy Moc 
Wszystkie 

kierunki 
Algorytmy "Machine-learning” – kiedy są przydatne? 

praca teoretyczna oparta na 
artykułach w j. ang. 

167.  dr. hab. Jerzy Moc 

Preferowani 
studenci z  
wynikiem z egz. z 
chemii 

kwantowej≥4.0 

Komputery kwantowe. 
praca teoretyczna oparta na 
artykułach w j. ang. 

168.  dr. hab. Jerzy Moc 
Wszystkie 

kierunki 

Orbitale molekularne w teoriach ab initio MO i funkcjonałów gęstości 

(DFT). Podobieństwa i różnice 
praca teoretyczno-
obliczeniowa 

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

169.  dr Magdalena Rok CH, CHMED 
Optymalizacja syntezy organiczno-nieorganicznych hybryd w 

układzie gość-gospodarz. 

Praca eksperymentalna 

170.  dr Magdalena Rok CH, CHMED 
Optymalizacja syntezy kryształów pochodnych metylowych pirazyny 

z solami Sb(III) i Bi (III)    
praca eksperymentalna 

171.  dr Magdalena Rok  

Próby zastosowania współczynnika tolerancji do określenia 

stabilności struktury perowskitu w nowych hybrydach organiczno-

nieorganicznych 

praca teoretyczna 

172.  dr Grażyna Bator ChMNT Przegląd literatury na temat organicznych ogniw fotowoltaicznych praca literaturowa 

173.  dr Ryszard Jakubas   
Badanie właściwości optycznych kryształów ferroelastycznych 

(mikroskopia w świetle spolaryzowanym)   
praca eksperymentalna 

 


