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Krótka charakterystyka pracy, planowane metody badawcze Katedra

1 dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD
Wpływ błonnikowego preparatu ze skrobi 
ziemniaczanej na odbudowę mikrobioty jelit dzieci w 
trakcie i po antybiotykoterapii.  

Biotechnlogia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1
Praca ma na celu określenie wpływu błonnikowego preparatu ze skrobi ziemniaczanej na 
zmianę mikrobioty jelit u osób dorosłych w trakcie i po antybiotykoterapii. Praca badawcza, 
eksperyment laboratoryjny w laboratorium mikrobiologicznym.

Katedra Dietetyki i 
Badań Żywności

2 dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD Wykorzystanie bakterii i grzybów w 
biotechnologicznej produkcji enzymów

Biotechnlogia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1

W procesach biotechnologicznych wykorzystuje się specjalnie wyselekcjonowane do danego 
procesu szczepy grzybów i bakterii. Praca ma na celu wykazanie znaczenia różnic w 
wydajności procesów w zależności od szczepów bakterii i grzybów. W części empirycznej 
przewiduje się izolację i selekcję bakterii i grzybów o potencjalnym zastosowaniu w 
przemyśle. 

Katedra Biochemii 
, Biotechnologii i 
Ekotoksykologii

3 dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD
Mikroorganizmy wspomagające wzrost i rozwój 
roślin

Biotechnlogia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1

Odpowiednio dobrane szczepionki z mikroorganizmami mogą  wspomagać  wzrost i 
chroniące rośliny przed czynnikami stresowymi, głównie organizmami chorobotwórczymi. 
Praca ma na celu wykazanie wpływu wybranych mikroorganizmów. na patogeny roślinne. 
Praca laboratoryjna, wykorzystująca klasyczne metody mikrobilogiczne i hodowle 
wazonowe roślin eksperymentalnych.

Katedra Biochemii 
, Biotechnologii i 
Ekotoksykologii

4 dr hab. Rychter Piotr, prof. UJD Ekotoksykologiczne aspekty odpadów z produkcji 
wybranych narzędzi medycznych.

Biotechnlogia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1
Praca teoretyczno-badawcza. Celem pracy będzie ocena fitotoksyczności wybranych 
substancji poprodukcyjnych z zakładu produkującego narzędzia medyczne. Wzrost i rozwój 
roślin będzie oznaczany w oparciu o przewodnik OECD 208. 

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii i 
Ekotoksykologii 

5 dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD Usuwanie barwników ze ścieków przemysłowych w 
procesach sorpcyjnych 

Biotechnologia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1

W ramach pracy doświadczalnej planuje się wykorzystanie sorbentów na bazie cyklodekstryn 
do usuwania barwników z modelowych roztworów wodnych. Zostanie określony wpływ 
różnych parametrów na procesy sorpcyjne: stężenia początkowego, czasu kontaktu, pH 
roztworu oraz charakterystyka i kinetyka procesu sorpcji. Badania będą prowadzone przy 
użyciu metod spektroskopowych i analizy instrumentalnej. 

Instytut Chemii

6 dr Anna Nowik-Zając  Promotor pomocniczy:   
dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD        

Usuwanie barwników ze ścieków przemysłowych w 
procesach membranowych

Biotechnologia         
studia stacjonarne          
II stopnia

1

W ramach pracy doświadczalnej planuje się wykorzystanie związków makrocyklicznych do 
usuwania barwników z modelowych roztworów wodnych. Zostanie określony wpływ 
różnych parametrów na procesy membranowe. Badania będą prowadzone przy użyciu 
metod spektroskopowych i analizy instrumentalnej. 

Instytut Chemii


