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Krótka charakterystyka pracy, planowane metody badawcze Instytut/Zakład

1 dr hab. Morzyk-Ociepa Barbara, prof. UJD
 Obliczenia DFT struktur molekularnych i widm 
oscylacyjnych 5-metylo-1H-benzotriazolu i jego 
form tautomerycznych

Chemia, I stopień, studia 
stacjonarne 1

Badania obejmują przegląd literaturowy, przeprowadzenie reakcji syntezy nowych związków 
kompleksowych z wybranymi ligandami i jonami metali, pomiary ich widm w podczerwieni techniką 
pastylek KBr oraz wstępne zbadanie widm w podczerwieni otrzymanych związków. Ostateczny temat 
pracy zostanie uszczegółowiony po zakończeniu części eksperymentalnej pracy.

Instytut Chemii

2 dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD
 Materiały na bazie cyklodekstryn do usuwania 
zanieczyszczeń organicznych z roztworów 
wodnych

Chemia I stopień, studia 
stacjonarne 1

Celem pracy jest przegląd literaturowy z zakresu materiałów na bazie cyklodekstryn, ich 
charakterystyki i zastosowań do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych. W 
ramach pracy doświadczalnej planuje się chemiczną modyfikacje β-cyklodekstryny w celu syntezy 
materiału o właściwościach sorpcyjnych/separacyjnych. Otrzymane materiały będą wykorzystane do 
usuwania wybranego zanieczyszczenia organicznego z roztworu wodnego - błękitu metylenowego. 

Instytut Chemii

3 dr Anna Nowik-Zając Zdrowotne i środowiskowe aspekty zagrożenia 
farmaceutykami

Chemia I stopień, studia 
stacjonarne 1

Praca przeglądowa na temat zagrożeń spowodowanych obecnością farmaceutyków w środowisku 
obejmujaca charakterystykę i występowanie farmaceytyków, ich wpływ na zdrowie człowieka i 
srodowisko naturalne oraz metody i technologie ich eliminacji/usuwania. Przegląd literatury w j. 
polskim i angielskim.

Instytut Chemii

4 dr hab. Piotr Rychter, prof. UJD Plastiki a mikroplastiki – nowy rodzaj zagrożenia 
środowiskowego

Chemia, I st., studia 
stacjonarne 1

Celem pracy jest przegląd literaturowy z zakresu (eko)toksykologicznych aspektów produkcji, 
stosowania i utylizacji plastików. Szczególna uwaga zostanie poświęcona mikroplastikom (MPs), 
które stanowią aktualnie nowe zagrożenie dla środowiska i żyjących w nim organizmów żywych.

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii i 
Ekotoksykologii

Instytut Chemii5 dr Marika Turek Synteza nowych formulacji lekowych walsartanu 
z kwasem askorbinowym

Chemia I stopień studia 
stacjonarne 1

Praca eksperymentalna, której celem jest synteza ko-kryształów lub ko-amorficznych stałych 
dyspersji składających się ze: (1) znanego leku i (2) innej substancji biologicznie aktywnej (ko-
former), np. substancje z grupy witamin. Synteza prowadzona będzie z wykorzystaniem metod w 


