
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na rok akademicki 2022/2023 

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-1a Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych, prof. dr hab. Sławomir Szafert 

1.  dr NurbeyGulia  Reakcja jodowania wiązania C-H N-alkilopirazolonów. Praca syntetyczna 

2.  dr NurbeyGulia  
Synteza i charakterystyka związków zawierających grupę 

etynylonitryliową.  
Praca syntetyczna 

3.  dr NurbeyGulia  
Synteza kompleksów palladu(II) z ligandami typu NHC zawierających 

grupę karbonylową w łańcuchu bocznym.   
Praca syntetyczna 

4.  dr Bartłomiej Pigulski  Addukty związków poliynowych z TCNE i TCNQ Praca syntetyczna 

5.  dr Bartłomiej Pigulski  Synteza i właściwości niebenzenoidowych izomerów rylenów Praca syntetyczna 

6.  dr Bartłomiej Pigulski  
Synteza π-rozszerzonych azulenów jako nowych chromoforów w 

zakresie bliskiej podczerwieni 
Praca syntetyczna 

7.  dr Mateusz Janeta  

Otrzymywanie związków koordynacyjnych Ni(II) opartych na 

poliedrycznychsilseskwioksanach oraz ich zastosowanie jako 

katalizatory w polimeryzacji alfa olefin. 

Praca syntetyczna 

8.  dr Mateusz Janeta  

Otrzymywanie związków koordynacyjnych Pd(II) oraz Ni(II) 

zawierających ligandy diiminowe oraz ich zastosowanie jako 

katalizatory w polimeryzacji alfa olefin. 

Praca syntetyczna 

9.  prof. Sławomir Szafert  
Synteza prekursorów makrocykli zawierających fragmenty 

poliynowe.  
Praca syntetyczna 
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ZB-2a Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej, prof. dr. hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka 

10.  dr Kamila Stokowa-Sołtys CHMED 
Oddziaływanie fragmentów peptydów proangiogennych z jonami 

metali przejściowych 
 

11.  dr Kamila Stokowa-Sołtys CHMED 
Generowanie reaktywnych form tlenu przez kompleksy peptydów 

proangiogennych 
 

12.  dr inż. Sławomir Potocki  
Chemiczne aspekty oddziaływania metali przejściowych z 

wirulencyjnymi białkami bakteryjnymi 
 

13.  dr inż. Sławomir Potocki  
Zastosowanie biologicznej chemii nieorganicznej w zwalczaniu 

lekoopornych infekcji grzybiczych 
 

14.  
dr inż. Małgorzata 

Ostrowska 
CHMED 

Charakterystyka termodynamiczna kompleksów Mn(II) i  

modelowych peptydów polihistydylowych. 
 

15.  
prof. dr hab. Elżbieta 

Gumienna-Kontecka 
CHMED 

Specyfika koordynacyjna i termodynamiczna wybranych sideroforów, 

ich składowych i biomimetyków 
 

16.  
prof. dr hab. Elżbieta 

Gumienna-Kontecka 
CHMED 

Specyfika koordynacyjna i termodynamiczna wybranych fragmentów 

bakteryjnych transporterów metali  
 

ZB- 3 Zespół Inżynierii Peptydów, prof. dr hab. Piotr Stefanowicz 

17.  prof. Piotr Stefanowicz CHMED, CHTS 
Natywna Ligacja Chemiczna tioestrów N-[2-tioetylo]glicyny z 

analogami cysteiny 
Praca eksperymentalna 

18.  prof. Piotr Stefanowicz CHMED, CHO N-hydroksyhydantoiny – synteza i reaktywność Praca eksperymentalna 

19.  prof.Piotr Stefanowicz CHMED, CHTS 
Peptydy zawierające N-[2-selenoetylo]glicynę -   synteza i 

przegrupowania 
Praca eksperymentalna 

20.  prof. Piotr Stefanowicz CHMED, CHTS 
Wyznaczanie struktury wybranych substancji pochodzenia 

naturalnego 
Praca eksperymentalna 

21.  dr hab. Remigiusz Bąchor CHMED, CHTS 
Analiza metobolomicznacyklosporyny A  oparciu o spektrometrię 

mas. 
Praca eksperymentalna 

22.  dr hab. Remigiusz Bąchor CHMED, CHTS 
Analiza proteomiczna profili białkowych w stanach chorobowych 

nerek u ludzi. 
Praca eksperymentalna 

23.  dr hab. Remigiusz Bąchor CHMED 
Opracowanie metod chemoselektywnego zatężania tioproteomu w 

badaniu proteomicznych. 
Praca eksperymentalna 

24.  dr hab. Remigiusz Bąchor CHMED 
Opracowanie metody zwiększenia czułości odczytu danych z 

cyfrowych sekwencji oligokarbaminianowych 
Praca eksperymentalna 
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25.  dr Monika Biernat CHMED 
Opracowanie metody analizy spoiw malarskich metodami 

chromatograficznymi 
Praca eksperymentalna 

26.  dr Marek Cebrat CHTS 
Analiza wiarygodności deklarowanego składu wybranych 

suplementów diety z wykorzystaniem LC-MS 
Praca eksperymentalna 

27.  dr Marek Cebrat 
CHO; CHMED, 

CHTS 

Próba wbudowania układów safirynowych w modelowe sekwencje 

peptydowe 
Praca eksperymentalna 

28.  dr Monika Kijewska 
CHMED, CHTS, 

CHO 
Syntezy neoglikokoniugatów zawierających wiązanie Se-Se    Praca eksperymentalna 

29.  dr Alicja Kluczyk CHTS 
Badanie procesu starzenia zapisów - analiza barwników metodą 

spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową 

Praca realizowana we 

współpracy 

30.  dr Alicja Kluczyk AI 
Oligopeptyd-1 (EGF) jako składnik kosmetyków –wykrywanie i 

badanie stabilności metodą spektrometrii mas 
Praca eksperymentalna 

31.  dr hab. Mariola Kuczer AI 
Analiza jakościowa i ilościowa fitokannabinoli w wybranych 

preparatach roślinnych 

Praca realizowana we 

współpracy 

32.  dr hab. Mariola Kuczer CHTS 
Badanie wpływu środowiska na trwałość barwników występujących w 

pomadkach kosmetycznych 
Praca eksperymentalna 

33.  dr Mateusz Waliczek  
Opracowanie nowej ścieżki syntezy liraglutydu - leku stosowanego w 

terapii cukrzycy typu II 
Praca eksperymentalna 

ZB- 4a Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii, prof. dr hab. Maria Wierzejewska 

34.  dr hab. Magdalena Sałdyka  
Właściwości strukturalne i spektroskopowe kwasu O-

etyloacetohydroksymowego 

 

35.  dr hab. Magdalena Sałdyka  
Badania spektroskopowe kwasu hipurowego w matrycach 

niskotemperaturowych 

 

36.  
dr Magdalena Pagacz-

Kostrzewa   
 

Badania struktury wybranej pochodnej 1,2,4-triazolu i przemian 

fotochemicznych zachodzących w warunkach izolacji matrycowej 

 

37.  dr Justyna Krupa  
Badania spektroskopowe i fotochemia słabych kompleksów o 

znaczeniu w chemii atmosferycznej  

 

38.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
 

Optyczne czujniki ciśnienia i temperatury do zastosowań w 

nowoczesnych technologiach wodorowych 
 

39.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
 Neodymowy laser solarny  

40.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
 Nanopłyny do zastosowań w systemach magazynowania ciepła  
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41.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
 

Opracowanie strategii poprawy efektywności konwersji światła 

słonecznego na prąd elektryczny w panelach fotowoltaicznych 
 

42.  
dr hab. Marcin Sobczyk, 

prof. UWr 
 

Materiały kompozytowe dla nowoczesnego, zeroemisyjnego 

budownictwa 
 

43.  Prof. Paula Gawryszewska  
Przestrajalna emisja związków koordynacyjnych Ln3+ wprowadzonych 

do cienkich warstw PMMA 
 

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

44.  dr Marcin Majewski  
Zastosowanie kowalencyjnych templatów w syntezie makrocykli 

aromatycznych oraz badanie odwracalności reakcji templatacji 
 

ZB- 6 Zespół Chemii Porfiryn i Porfirynoidów, prof. dr hab. Piotr Chmielewski 

45.  dr Michał Białek 

CHNK, CHO, 

CHMED, CHTS, 

CHMNT 

Eksploracja reaktywności związków małocząsteczkowych z 

kompleksami karbaporfiryn kobaltu 

 

46.  dr Michał Białek 

CHNK, CHO, 

CHMED, CHTS, 

CHMNT 

Chemia koordynacyjna i przełączanie aromatyczności mostkowanych 

heksafiryn 

 

47.  dr Michał Białek 

CHNK, CHO, 

CHMED, CHTS, 

CHMNT 

Aktywacja chlorowcowanych cząsteczek przez porfirynowe 

kompleksy kobaltu(II) 

 

48.  dr Anna Berlicka CHO, CHMED 
Zastosowanie  reakcji Dielsa-Aldera w modyfikacjach 21-karba-23-

heteroporfiryn 

 

49.  dr Karolina Hurej 
CHO, CHMED, 

CHTS, CHNK 

Bifunkcjonalizacja wiązań C(sp3)-H za pomocą katalizatorów 

porfirynowych. 

 

50.  dr Karolina Hurej 
CHO, CHMED, 

CHTS, CHNK 

Optymalizacja syntezy i chemia koordynacyjna odwróconych 

piriporfiryn. 

 

51.  dr Karolina Hurej 
CHO, CHMED, 

CHTS, CHNK 
Chemia koordynacyjna rozszerzonych piriporfiryn. 

 

52.  prof. PiotrChmielewski 
CHO, CHMED, 

CHTS, CHNK 

Synteza i właściwości katalityczne bimetalicznych pochodnych 

odwróconej porfiryny 

 

53.  prof. Piotr Chmielewski 
CHO, CHMED, 

CHTS, CHNK 
Antyaromatyczne i aromatyczne pochodne norkorolu 
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54.  
dr hab. Ewa Dudziak, prof. 

UWr 
CHO Synteza nowych metaloporfiryn  

55.  
dr hab. Ewa Dudziak, prof. 

UWr 
CHO Synteza kompleksów anulenoporfiryn  

ZB- 7a Zespół Chemii biomateriałów, dr hab. Łukasz John, prof. UWr 

56.  
dr hab. Łukasz John, prof. 

UWr 
 

Synteza i charakterystyka potencjalnych ligandów na bazie 

sfunkcjonalizowanych silseskwioksanów 
 

57.  
dr hab. Łukasz John, prof. 

UWr 
 Reakcje modyfikacji silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ)  

58.  prof. Jolanta Ejfler  

Synteza i charakterystylapolibenzoksazyn modyfikowanych klatkami 

POSS 

 i DDSQ 

 

59.  prof. Jolanta Ejfler  
Zastosowanie reakcji 1,3-benzoksazyn z tiolami do projektowania 

dualnych systemów polimeryzacji i depolimeryzacji 
 

60.  dr hab. Maria Jerzykiewicz  
Wpływ pochodzenia humin na zdolności kompleksowania jonów 

metali 
 

61.  dr hab. Maria Jerzykiewicz  
Określenie różnic strukturalnych substancji huminowych 

wpływających na sorpcję NO2 
 

62.  dr hab. Maria Jerzykiewicz  
Wpływ temperatury pyrolizy na tworzenie związków kompleksowych 

z jonami metali 
 

63.  dr Julia Kłak  
Korelacja struktury i właściwości magnetycznych związków 

koordynacyjnych  wybranych metali d- i f-elektronowych 
 

64.  dr Julia Kłak  
Nauka zdalna w kontekście nowej podstawy programowej nauczania 

chemii w szkole ponadpodstawowej 
 

65.  dr hab. Radosław Starosta  

Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych fosfinowych 

polimerów usieciowanych znakowanych fluorescenyjnie o 

właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. 

 

66.  dr hab. Radosław Starosta  

Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych fosfinowych 

pochodnych peptydów znakowanych fluorescencyjnie do zastosowań 

biologicznych. 
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ZB- 8 Zespół Analityki Stosowanej, dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 

67.  dr hab. Lucjan Jerzykiewicz CHTS 
Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w wybranych odmianach 

polimorficznych substancji leczniczych. 
 

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

analitycznych. 
 

69.  
dr Barbara Łydżba-

Kopczyńska 
AI Nieinwazyjne badania historycznych pigmentów i spoiw malarskich  

70.  dr. inż. Mariusz Dziadas ACH, CH 
Opracowanie techniki pokrywania kolumn kapilarnych typu WCOT 

stosowanych w chromatografii gazowej. 
 

71.  dr. inż. Mariusz Dziadas ACH, CH 
Synteza i zastosowanie adsorbentów fazy odwróconej w analizie 

HPLC. 
 

ZB- 9 Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych, dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

72.  
dr hab. Katarzyna Cieślik-

Boczula 
 „Rola składu lipidowego błon w oddziaływaniu z wybranymi solami.” 

 

73.  
dr hab. Katarzyna Cieślik-

Boczula 
 

„Liposomy czy ethosomy? – efektywna metoda zamykania 

flawonoidów.” 

 

 

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

74.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT/AI 
Temperaturowe badania emisji barwników zamkniętych w matrycy 

krzemionkowej.  

 

75.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT/AI 
Emitery w bliskiej podczerwieni – wpływ morfologii na luminescencje 

materiałów.  

 

76.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT 
Synteza chalkonów oraz ich właściwości luminescencyjne w 

roztworach oraz układach hybrydowych.  

 

77.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT Enkapsulacja małocząsteczkowych związków organicznych. 
 

78.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT 
Zaawansowane materiały do oczyszczania wody – synteza i 

charakterystyka glinokrzemianów.  

 

79.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT 
Opracowanie metody preparatyki monodyspersyjnychnanocząstek 

oraz sztucznych opali. 
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80.  dr hab. Małgorzata Guzik CHMNT 
Synteza i charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych nowych 

wydajnych luminoforów aktywowanych jonami lantanowców. 

 

81.  dr hab. Małgorzata Guzik CHMNT 

Wytwarzanie  i charakterystyka transparentnych spieków 

ceramicznych na bazie matryc tlenkowych krystalizujących w 

układzie regularnym. 

 

82.  dr hab. Joanna Cybińska CHMNT Wysoko luminescencyjne materiały hybrydowe.   
 

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

83.  dr Adam Augustyniak  
Uwodornienie kwasu lewulinowego katalizowane bimetalicznym 

kompozytem niklu i palladu.  

 

84.  dr Adam Augustyniak  
Badanie aktywności katalitycznej nośników węglowych dotowanych 

azotem i fosforem zawierających nanocząstki palladu. 

 

85.  dr Adam Augustyniak  

Nanocząstki niklu osadzone w dotowanych azotem i siarką 

nanoarchitekturach węglowych jako katalizatory uwodornienia 

alkinów.  

 

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

CHMED, CHTS 

Sieci metaliczno-organiczne oparte na platformie porfirynowejjako 

prekursory katalizatorów do wytwarzania wodoru z nośników 

molekularnych. 

 

87.  dr hab. inż. Wojciech Bury 
CH, CHMED, 

CHTS 

Kompozyty porowatych polimerów koordynacyjnych z polimerami 

organicznymi – nowe układy hybrydowe i ich zastosowania w sorpcji 

i katalizie. 

 

88.  dr hab. Izabela Czeluśniak 
CHMNT,CHNK, 

CHO  
Reakcje kwasów karboksylowych z alkinami katalizowane kompleksami 

rodu(I) z ligandami fosforowymi 

 

89.  dr hab. Anna Skarżyńska 
CHNK, CHO. 

CHMNT 

Związki kompleksowe rutenu z ligandami wodorofosforowymi – 

synteza, badania strukturalne i katalityczne  

 

90.  prof. Anna Trzeciak  
Badania aktywacji tlenku i ditlenku węgla przez kompleksy metali 

przejściowych. 

 

91.  prof. Anna Trzeciak  Katalityczna konwersja ditlenku węgla.  
 

92.  prof. Anna Trzeciak  Katalityczne usuwanie związków halogenowych z wody.  
 

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

93.  prof. Jerzy Lisowski  
Synteza i charakterystyka wielordzeniowych kompleksów metali 

przejściowych 
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94.  prof. Jerzy Lisowski  Makrocykliczne kompleksy lantanowców jako magnetyki molekularne  

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

gazów 
 

96.  prof. Jerzy Lisowski CHMED 
Nadekspresja, oczyszczanie i analiza fizyko-chemiczna białek 

antybakteryjnych z nowych źródeł. 

Opiekun: dr Anna Pyra 

(Dla studentów I sem. 2 

stopnia) 

97.  dr hab. Janusz Gregoliński  Synteza i właściwości kompleksów z chiralnym makrocyklem 6+6.  

98.  dr hab. Janusz Gregoliński  Synteza i właściwości diastereoizomerów makrocyklu 5+5  

99.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i struktura biologicznie ważnych związków fosforu 

(fosforanów, cyklicznych fosforanów, difosforanów, 

hypodifosforanów). 

 

100.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne nukleotydy – synteza i struktura.  

101.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Niekanoniczne cykliczne nukleotydy – synteza i struktura.  

102.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Cykliczne dinukleotydy – synteza i struktura.  

103.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Struktura i właściwości kompleksów supramolekularnych 

zawierających nukleozydy i/lub nukleotydy. 
 

104.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Kryształy wieloskładnikowe zawierające nukleinowe zasady azotowe i 

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

105.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kokryształy – synteza, struktura i właściwości.  

106.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne roztwory stałe – synteza, struktura i właściwości.  

107.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Hypodifosforany metali przejściowych – synteza i struktura.  

108.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Organiczne sole kwasu hypodifosforowego – synteza i struktura.  

109.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Krystalizacja i badania strukturalne trudnorozpuszczalnych soli kwasu 

hypodifosforowego. 
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110.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Oddziaływania między nukleotydami w ich kryształach.  

111.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i badania strukturalne soli amoniowych kwasu 

hypodifosforowego. 
 

112.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Związki koordynacyjne Mn i Re na różnych stopniach utlenienia tych 

pierwiastków. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

113.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Synteza i struktura ważnych biochemicznie organicznych estrów 

fosforanowych i siarczanowych. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

114.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Kwantowe nanomagnesy. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

115.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Trwałe związki koordynacyjne renu(VI). 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

116.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 

Struktura krystaliczna i właściwości magnetyczne związków 

kompleksowych manganu na mieszanych stopniach utlenienia. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

117.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Związki kompleksowe renu na niskich stopniach utlenienia. 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

118.  
dr hab. Katarzyna 

Ślepokura 
 Koordynacyjne oksozwiązki renu(IV). 

Opiekun: dr Miłosz 

Siczek 

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

119.  dr hab. Aneta Jezierska  
Zastosowanie metod chemii teoretycznej w badaniach właściwości 

pochodnych pirazolu. 
 

120.  dr hab. Aneta Jezierska  
Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność biologiczna w wybranych 

pochodnych chinoliny. 
 

121.  prof. Robert Wieczorek  Gramicydyna S – antybiotyk peptydowy, struktura i właściwości.  

122.  prof. Robert Wieczorek  Bakitracyna - antybiotyk peptydowy, struktura i właściwości.  

123.  dr hab. Andrzej Kochel  
Synteza konstrukcji metaloorganicznych – krystalochemia 

otrzymanych połączeń. 
 

124.  dr hab. Jarosław J. Panek  
Podział energii oddziaływania w kompleksach kwasowo - 

zasadowych. 
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125.  dr hab. Jarosław J. Panek  
Kwantowochemiczny opis wiązań wodorowych między aminokwasami 

triady katalitycznej. 
 

ZB- 15a Zespół Chemometrii i Spektroskopii Stosowanej,  prof. dr hab. Mirosław Czarnecki 

126.  prof. Mirosław Czarnecki  Spektroskopowe badanie struktury wody w różnych środowiskach.  
 

127.  prof. Mirosław Czarnecki  
Spektroskopowe i chemometryczne badanie mieszalności mieszanin 

binarnych.  

 

128.  prof. Mirosław Czarnecki  
Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych za pomocą 

spektroskopiioscylacyjnej i metod chemometrycznych.  

 

129.  prof. Mirosław Czarnecki  
Eksperymentalne i teoretyczne badanie korelacji pomiędzy strukturą 

cząsteczki a widmem oscylacyjnym. 

 

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

metod spektroskopii oscylacyjnej i chemometrii. 
 

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

kutyny ArabidopsisThaliana. 
 

132.  prof. Roman Szostak  
Analiza jakościowa i ilościowa leków metodami spektroskopii IR i 

Ramana. 
 

133.  prof. Roman Szostak  Badania spektroskopowe substancji aktywnych w ziołach   

134.  prof. Roman Szostak  
Przejawy słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w widmach 

oscylacyjnych. 
 

ZB- 17a Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych, prof. dr hab. Piotr Smoleński 

135.  dr hab. Agata Białońska  Związki koordynacyjne srebra(I) z wybranymi zasadami Schiffa  

136.  dr Sabina Jaros  AI 
Synteza, charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna 

polimerów koordynacyjnych srebra(I) z ligandami typu S-N i N-O 
Praca eksperymentalna 

137.  dr Sabina Jaros  CHMNT 

Synteza związków koordynacyjnych srebra(I) i miedzi(I): 

charakterystyka właściwości spektroskopowych, biologicznych i 

detekcyjnych 

Praca eksperymentalna 

138.  prof. Piotr Smoleński  
Projektowanie i synteza ligandów organicznych z atomami 

donorowymi P-N-O-S 
Praca eksperymentalna 

139.  prof. Piotr Smoleński  
Badania właściwości TADF związków Cu(I) z wielowymiarowymi 

ligandami P-N-O donorowymi 
Praca eksperymentalna 
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ZB-18 Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR  

140.  dr hab. Maciej Witwicki  
Organiczne sole anionorodników jako potencjalne materiały 

magnetyczne: synteza i badanie właściwości 
 

141.  dr hab. Maciej Witwicki  

Kompleksy rodników semichinonowych z diamagnetycznymi 

kationami metalami – otrzymywanie i analiza oddziaływań 

magnetycznych 

 

142.  dr hab. Maciej Witwicki  

Redukcja aromatycznych amin jako sposób generacji rodników 

azotowych i ich stabilizacja jako ligandów w związkach 

kompleksowych 

 

143.  dr hab. Maciej Witwicki  
Wykorzystanie modelowania molekularnego do badań układów 

rodnikowych 
 

144.  dr Urszula Komarnicka 
CHMED, CHMNT, 

CHO 

Synteza i badania aktywności biologicznej fosfinowych kompleksów 

zawierających więcej niż jedno centrum metaliczne 
 

145.  dr Monika Lesiów 
CHMED 

CHO,CHTS 

Właściwości fizykochemiczne oraz reaktywność peptydowych 

kompleksów Cu(II) a choroba Covid. 
 

146.  
dr hab. Alina 

Bieńko, prof. UWr 

CHMNT, 

CHNK,CHNK 

Projektowanie, synteza i charakterystyka materiałów magnetycznych 

typu SIM i SMM opartych na związkach  metali d-elektronowych 
 

147.  
dr hab. Alina 

Bieńko, prof. UWr 

CHMNT, 

CHNK,CHNK 

Związki koordynacyjne metali f-elektronowych w konstrukcji 

molekularnych materiałów magnetycznych. 
 

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

148.  dr hab. Andrzej Bil 
CHMNT, CHNK, 

CHO 

Wybór bazy funkcyjnej i funkcjonału gęstości w obliczeniach widm 

NMR wybranej klasy związków organicznych.  

 

149.  
dr hab. Sławomir Berski, 

prof. UWr 
 

Badanie natury wiązań chemicznych metodą topologicznej analizy 

funkcji ELF. 

 

150.  dr Przemysław Dopieralski  
Dynamika oddziaływań niekowalencyjnych – spojrzenie 

mechanochemiczne 

 

151.  dr Przemysław Dopieralski  Cystyna – obliczenia kwantowo-mechaniczne 
 

152.  dr Przemysław Dopieralski  Podstawienie izotopowe H/D - obliczenia komputerowe 
 

153.  dr Przemysław Dopieralski  Woda interkalująca kryształ – badania obliczeniowe 
 

154.  dr hab. Piotr Durlak CHMED, CH 
Absorpcja bojowych środków trujących na powierzchni tlenku 

grafenu – badania teoretyczne. 
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ZB-20 Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów, prof. dr hab. Grażyna Bator 

155.  dr Marcin Moskwa CHMNT, AI 
Sole molekularno-jonowe na bazie chiralnych amin jako prekursory 

materiałów elektrycznie i optycznie nieliniowych 
 

156.  dr Marcin Moskwa CHMNT, AI 
Właściwości termiczne, elektryczne i strukturalne soli molekularno-

jonowych o strukturze perowskitu  

 

157.  Prof. Grażyna Bator CHMNT 
Charakterystyka strukturalna i elektryczna hybryd organiczno-

nieorganicznych 

 

158.  dr hab. Magdalena Rok 
CH, AI, CHMED, 

CHMNT 

Synteza oraz analiza fizykochemiczna organiczno-nieorganicznych 

hybryd o strukturze perowskitu w porowatych nośnikach.  

 

159.  dr hab. Magdalena Rok 
CH, AI, CHMED, 

CHMNT 

Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne hybryd typu 

perowskitu  

 

ZP-1 Zespół Organicznej Chemii Supramolekularnej. dr hab. Bartosz Szyszko 

160.  dr hab. Bartosz Szyszko CHO  Synteza nowych węzłów i splotów molekularnych  
 

161.  dr hab. Bartosz Szyszko CHO 
Poszukiwanie nowych metod syntezy rotaksanów z wykorzystaniem 

strategii aktywnej templatacji 

 

162.  dr hab. Bartosz Szyszko CHO Klatki koordynacyjne: synteza i chemia gość gospodarz 
 

ZP-2 Zespół Biologicznie Aktywnych Metalopeptydów,  dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek, prof. UWr 

163.  dr Joanna Wątły CHMED 
Właściwości termodynamiczne oraz strukturalne kompleksów jonów 

Cu(II) oraz Zn(II) z fragmentami mucyny (MUC7).  

 

164.  dr Joanna Wątły CHMED 

Określenie enzymatycznej stabilności chemokiny CCL-28 oraz jej 

właściwości termodynamicznych i spektroskopowych w kompleksach 

z jonami miedzi(II). 

 

165.  dr Aleksandra Hecel  
Bakteryjne peptydowe metalofory z motywem policysteinylowym – 

charakterystyka właściwości koordynacyjnych 

 

166.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek, prof. UWr 
 

Kompleksy pochodnych piscydyn z Zn(II) – charakterystyka 

termodynamiki i sposobu koordynacji 

 

167.  
dr hab. Magdalena 

Rowińska-Żyrek, prof. UWr 
 

Charakterystyka właściwości koordynacyjnych wybranych peptydów 

przeciwdrobnoustrojowych 
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Dodatkowe tematy 

168.  prof. Aleksander Filarowski  

Badania wpływu procesów protonacji i deprotonacji podstawników 

imidazolowych i pirolowych na parametry spektroskopowe barwników 

fluorescencyjnych typu BODIPY. 

 

169.  prof. Aleksander Filarowski  
Synteza barwników fluorescencyjnych BODIPY, potencjalnych 

detektorów komórek nowotworowych. 

 

170.  prof. Aleksander Filarowski  
Badania stanów wzbudzonych barwników fluorescencyjnych metodą 

chemii kwantowej TD-DFT. 

 

171.  prof. Aleksander Filarowski  

Badania stanów izomerycznych w układach z niekowalencyjnym 

oddziaływaniami metodami chemii kwantowej i metodami 

eksperymentalnymi z wykorzystaniem źródeł promieniowania 

podczerwonego (MIR i FIR) i neutronów (IINS). 

 

172.  

dr hab. Maria Korabik. 

prof.UWr 

 

 
Właściwości magnetyczne w stałym i przemiennym polu 

magnetycznym wybranej grupy kompleksów Co(II) 

 

173.  

dr hab. Maria Korabik. 

prof.UWr 

 

 Egzamin maturalny w nowej formule 2023 

Dla studentów 
realizujących dodatkowe 
kształcenie do zawodu 
nauczyciela 

174.  dr hab. Rafał Janicki  Struktura i właściwości spektroskopowe związków Ln(III) z DOTA  
 

175.  dr hab. Rafał Janicki  Struktura i właściwości spektroskopowe związków Ln(III) z EGTA  
 

176.  prof. Mirosław Karbowiak  
Badania eksperymentalne i teoretyczne własności spektroskopowych 

jonów pierwiastków f-elektronowych na +2 stopniu utlenienia. 

 

177.  prof. Mirosław Karbowiak  
Zastosowanie jonu Eu3+ jako sondy spektroskopowej do identyfikacji 

defektów powierzchniowych w nanoproszkach. 

 

 


