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Krótka charakterystyka pracy, planowane metody badawcze Katedra

1 dr Katarzyna Bandurska Kontrowersje wokół żywności genetycznie 
modyfikowanej

Biotechnlogia  studia 
stacjonarne  I stopnia 1

Praca kompilacyjna na temat żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz ankieta 
przeprowadzona wśród respondentów na temat obaw, korzyści i zagrożeń związanych z 
ich produkcją i spożyciem.

Katedra Dietetyki  
i Badań Żywności

2 dr Dominika Olszewska Mikroflora cieków wodnych położonych przy 
polach uprawnych

Biotechnlogia studia 
stacjonarne I stopnia 1 Badanie składu jakościowego i ilościowego wybranych cieków wodnych znajdujących się 

w pobliżu pól uprawnych. Próba analizy wpływu spływów z pól do wód płynących

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

3 dr Dominika Olszewska Wpływ grzybów na wzrost i przechowywanie 
owoców

Biotechnlogia studia 
stacjonarne I stopnia 1 Izolacja grzybów pleśniowych i drożdży z powierzchni owoców. Analiza wpływu 

mikroflory grzybów na rozwój dojrzewanie, rozwój i trwałość owoców

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

4 dr Dominika Olszewska Wpływ nawozów nturalnych na mikroflorę gleby Biotechnlogia studia 
stacjonarne I stopnia 1

Analiza skłądu jakościowego i ilościowego mikroflory różnych rodzajów gleb zasilanych 
nawozami naturalnymi. Próba dostosowania nawozów do poszczególnych typów gleb w 
celu podniesienia ich płodności

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

5 dr Magdalena Marczak Bakterie proteolityczne gleb porolnych  i ich 
aktywność mikrobiologiczna.

Biotechnlogia  studia 
stacjonarne  I stopnia 1 Praca o charakterze eksperymentalnym polegająca na wyizolowaniu z gleb porolnych 

bakterii proteolitycznych i analizie ich właściwości mikrobioloicznych.

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

6 dr Magdalena Marczak Bakterie proteolityczne gleb rolnych  i ich 
aktywność mikrobiologiczna.

Biotechnlogia  studia 
stacjonarne  I stopnia 1 Praca o charakterze eksperymentalnym polegająca na wyizolowaniu z gleb rolnych 

bakterii proteolitycznych i analizie ich właściwości mikrobioloicznych.

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

7 dr Barbara Pawłowska Wpływ wybranych czynników stresowych na 
wzrost i rozwój roślin uprawnych

Biotechnlogia  studia 
stacjonarne  I stopnia 1

Celem części teoretycznej pracy bedzie dokonanie przeglądu literaturowego na temat 
czynników, które mogą powodować stres oksydacyjny u roślin. Badania 
laboratoryjne,które będą wykonane w ramach części praktycznej będą dotyczyły 
okreslenia wpływu wybranych czynników stresowych na wzrost i rozwój wczesnych 
stadiów rozwojowych pszenicy.

Katedra 
Biochemii, 
Biotechnologii          
    i 
Ekotoksykologii

8 dr Anna Nowik-Zając Usuwanie farmaceutyków i ich metabolitów z wód i 
ścieków

Biotechnlogia  studia 
stacjonarne  I stopnia 1

Analiza procesu usuwania wybranego farmaceutyku  z roztworów wodnych z 
wykorzystaniem wybranego związku makrocyklicznego, określenie jego efektywności w 
zależności od zmiennych parametrów procesowych. Analiza procesu z wykorzystaniem  
technik analizy instrumentalnej.

Instytut Chemii


