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DYSCYPLINA: INŻYNIERIA CHEMICZNA 

 

Lp 
Stopień 

naukowy/tytuł 
Imię i nazwisko promotora 

Temat 
Krótki opis tematu 

1.  Prof. dr hab. inż. Marcin Banach 

Złożone nanostruktury metaliczne i niemetaliczne o 
mieszanym ładunku powierzchniowym 
Celem pracy jest otrzymanie złożonych nanostruktur metalicznych, 
niemetalicznych oraz łączonych o mieszanym ładunku 
powierzchniowym. Struktury takie oprócz zdolności samoorganizacji 
mogą wykazywać selektywne właściwości bioaktywne oraz w 
zależności od stosunku +/- posiadają zdolność wytrącania i 
krystalizacji w różnych warunkach pH.  

2.  Prof. dr hab. inż. Marcin Banach 

Opracowanie systemów uzdatniania wody ze 
zintegrowanymi nanoczujnikami zanieczyszczeń 
biotycznych i abiotycznych 
Celem pracy jest opracowanie rozwiązań pozwalających na 
oczyszczanie wody oraz detekcję patogenów i chemikaliów o znanej 
toksyczności.  

3.  Prof. dr hab. inż. Marcin Banach 

Translokacja nanomateriałów w układach 
biotycznych/abiotycznych 
Celem pracy jest określenie toksyczności nanomateriałów obecnych w 
środowisku naturalnym oraz ich interakcji ze składnikami organicznymi 
i nieorganicznymi środowiska. 

4.  Prof. dr hab. inż. Marcin Banach 

Projektowanie i wytwarzanie reaktorów do otrzymywania 
nanomateriałów w procesach przepływowych technikami 
druku przestrzennego 
Celem pracy jest zaprojektowanie i wytworzenie reaktorów 
przepływowych przeznaczonych zastosowania w procesach 
otrzymywania m.in. nanocząstek metalicznych, tlenkowych, soli i 
nanokompozytów. 

5.  Dr hab. inż., prof. PK Szczepan Bednarz 
Badania reakcji polimeryzacji w niekonwencjonalnych 
mediach reakcyjnych 

6.  Dr hab. inż., prof. PK Katarzyna Bizon 

Modelowanie matematyczne i optymalizacja procesów 
katalitycznych wspomaganych sorpcją 
Celem pracy jest opracowanie rygorystycznego modelu 
matematycznego reaktora katalitycznego do prowadzenia 
wspomaganego sorpcją procesu syntezy metanolu lub/i eteru 
dimetylowego prowadzonego na katalizatorze wielofunkcyjnym. W 
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oparciu o sformułowany model przeprowadzona zostanie 
kompleksowa optymalizacja procesu obejmująca zarówno etap reakcji 
chemicznej jak i regeneracji złoża, prowadzonych w pojedynczym 
aparacie lub w układzie sprzężonych aparatów. 

7.  
Prof.  
dr hab. inż. 

Dariusz Bogdał 
Synteza i polimeryzacja nowych monomerów zawierających 
pochodne karbazolu i kumaryny dla optoelektroniki 

8.  
Prof. zw.  
dr hab. inż. 

Dariusz Bogdał 
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach 
kondensacji pochodnych organicznych. 

9.  
Prof. zw.  
dr hab. inż. 

Dariusz Bogdał 
Badania nad  otrzymywaniem polilaktydu w reakcjach 
polikondensacji w stanie stałym (SSP) 

10.  Dr hab. inż., prof. PK Izabela Czekaj 

Projektowanie nowych nanomateriałów do procesów 
deodoracji 
Przedmiotem pracy będzie poszukiwanie efektywnych materiałów, 
które będą efektywnie pochłaniały substancje organiczne o dużej 
uciążliwości zapachowej. Praca może obejmować zarówno prace 
eksperymentalne ze skalowaniem do poziomu przemysłowego jak i 
modelowanie teoretyczne 

11.  Dr hab. inż., prof. PK Izabela Czekaj 

Projektowanie struktur metalo-organicznych (MOF) do 
zastosowań w technologii organicznej 
Przedmiotem pracy będzie modelowanie teoretyczne przy użyciu 
metody DFT wybranej grupy struktur metalo-organicznych (MOF) do 
zastosowań w katalitycznych procesach technologicznych 

12.  Dr hab. inż. prof. PK Katarzyna Gorazda 

Wykorzystanie surowców alternatywnych do produkcji 
nawozów 
Zadaniem będzie opracowanie efektywnej technologii wytwarzania 
nawozów na bazie odpadów oferującej bezpieczny dla środowiska i 
zrównoważony sposób ich przekształcenia do rynkowego produktu 
nawozowego wysokiej jakości. Technologia ma dawać  możliwość 
jednoczesnego recyklingu składników odżywczych poprzez 
wykorzystanie odpadów jakimi są np. osady ściekowe, popioły po 
spaleniu biomasy, jako taniego surowca do produkcji nawozów 
dedykowanych oferując wymierny efekt ekonomiczny i środowiskowy.  
Prace będą obejmować charakterystykę surowców, działania 
badawcze w skali laboratoryjnej oraz  przeniesienie skali  do 
wielkolaboratoryjnej. Badania uzyskanych  produktów pod kątem 
przydatności nawozowej i fitotoksyczności. Ustalenie optymalnych 
warunków wytwarzania nawozów dedykowanych oraz analiza 
procesów zachodzących podczas ich wytwarzania. 

13.  Dr hab. inż., prof. PK Robert Grzywacz 

Analiza dynamiki układu bioreaktorów zbiornikowych w 
świetle opóźnień kinetycznych i procesowych. 
Celem pracy jest modelowanie i symulacja dynamiki układów 
bioreaktorów zbiornikowych w których przebiegają procesy 
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mikrobiologiczne opisane wybranymi modelami kinetycznymi. W pracy 
ma być przeanalizowana dynamika obiektu z uwzględnieniem wpływu 
opóźnień związanych z przystosowaniem się mikroorganizmów do 
zmiennych warunków spowodowanych wymuszeniami dynamiczne, 
wpływem opóźnień związanych z transportem w pętli recyklu oraz 
wpływem układu zagęszczania biomasy. 
Praca ma charakter teoretyczny. Wymagana jest znajomość 
programowania w Fortranie oraz biegłość w metodach numerycznych.  

14.  Dr hab. inż., prof. PK Radomir Jasiński 

Regio- i stereochemiczne aspekty wybranych [3+2] 
cykloaddycji z udziałem sprzężonych nitroalkenów 
Praca dotyczy syntezy pięcioczłonowych połączeń heterocyklicznych o 
potencjale aplikacyjnym w farmacji. Zakres pracy obejmuje syntezę 
komponentów reakcji, dobór dogodnych warunków cykloaddycji oraz 
poszukiwanie metod izolowania produktów w postaci indywiduów 
chemicznych wraz z ich spektroskopową identyfikacją. W rozszerzeniu 
tych prac przewiduje się studia wyjaśniające obserwowaną 
selektywność reakcji na gruncie aktualnego stanu wiedzy w zakresie 
teorii cykloaddycji. 

15.  Dr hab. inż., prof. PK Przemysław Jodłowski 

Projektowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych materiałów 
do zastosowań medycznych 
Celem pracy jest opracowanie metod syntezy materiałów porowatych 
do zastosowań medycznych bazując na zasadach zielonej chemii. 
Planowane jest opracowanie materiałów kompozytowych przy 
zastosowaniu metod sonochemicznych.  

16.  Dr hab. inż., prof. PK Przemysław Jodłowski 

Projektowanie katalizatorów do ochrony środowiska  
W ramach pracy planowane jest opracowanie katalizatorów do 
ochrony środowiska przy zastosowaniu metod sonochemicznych oraz 
ich charakterystyka od poziomu molekularnego do makroskali. 

17.  Dr hab. inż.  Agnieszka Makara 

Oczyszczanie ścieków z przemysłu drobiarskiego 
metodami obejmującymi proces Fentona i jego 
modyfikacje, koagulację oraz zastosowanie surowców 
alternatywnych wpływających na jakość oczyszczonych 
ścieków 
Temat związany jest z opracowaniem metody oczyszczania ścieków z 
przemysłu drobiarskiego umożliwiającej efektywne obniżenie ładunku 
zanieczyszczeń organicznych. W ramach badań przewidziano 
zastosowanie kombinacji różnych metod oczyszczania ścieków oraz 
różnych surowców alternatywnych. Praca obejmuje również badania 
dotyczące  zagospodarowania osadów wytwarzanych w trakcie 
procesów oczyszczania ścieków. 

18.  Dr hab. inż. Agnieszka Makara 
Przetwarzanie biomasy z przemysłu mięsnego w procesie 
karbonizacji hydrotermalnej 
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Temat związany jest z zagospodarowaniem produktów ubocznych 
generowanych w przemyśle mięsnym. Badania będą obejmowały 
selekcję biomasy, opracowanie procedury przetwarzania tego typu 
biomasy metodą karbonizacji hydrotermalnej, analizę właściwości 
fizykochemicznych otrzymanych produktów i zaproponowanie 
kierunków ich zagospodarowania. 

19.  Dr hab. inż. prof. PK Katarzyna Matras-Postołek 

Opracowanie nanomateriałów na bazie półprzewodników 
do druku urządzeń optoelektronicznych 
Głównym celem pracy będzie opracowanie  syntezy i charakterystyka 
wybranych nanocząstek na bazie półprzewodników oraz opracowanie 
na ich bazie tuszy do druku cienkich warstw aktywnych. Wydrukowane 
cienkie warstwy zostaną wykorzystane do opracowania urządzeń 
optoelektronicznych np. ogniw lub diod elektroluminescencyjnych.  

20.  Dr hab. inż. prof. PK Katarzyna Matras-Postołek 

Nieorganiczne nanokryształy półprzewodnikowe do 
zastosowań w fotokatalizie heterogenicznej w procesach 
degradacji zanieczyszczeń wody 
Głównym celem pracy będzie opracowanie, synteza oraz 
charakterystyka nowych nieorganicznych nanomateriałów 
wykazujących właściwości fotokatalityczne. Otrzymane nanomateriały 
zostaną wykorzystane w procesach degradacji organicznych 
zanieczyszczeń wody, pod wpływem działania światła.  

21.  Dr hab. inż. prof. PK Piotr Michorczyk 

Drukowane wielofunkcyjne urządzenia katalityczne dla 
procesów prowadzonych w fazie ciekłej. 
Temat związany jest z opracowaniem wielofunkcyjnych urządzeń 
katalitycznych dla procesów syntezy organicznej z zastosowaniem 
metod wytwarzania addytywnego (druku 3D). W ramach tematu 
przewiduje się projektowanie komputerowe modeli w programach 3D 
(np. SketchUp), opracowanie żywic funkcjonalnych do zastosowań 
własnych, wydruki urządzeń i badania w wybranych reakcjach 
chemicznych. 

22.  Dr hab. inż. prof. PK Piotr Michorczyk 

Wielofunkcyjne drukowane katalizatory monolityczne dla 
procesów konwersji związków jednowęglowych. 
Opis: W ramach tematu przewiduje się opracowanie wielofunkcyjnych 
katalizatorów umożliwiających przeprowadzenie co najmniej dwóch 
reakcji następczych w obrębie jednego reaktora. Bazując na 
surowcach jednowęglowych (metan, tlenek i ditlenek węgla) 
opracowane zostaną procesy łączące kilka reakcji prowadzących do 
uzyskania aktualnie ważnych półproduktów (np. małocząsteczkowe 
olefiny, metanolu lub inne). 

23.  Dr hab. inż. prof. PK Joanna Ortyl 
Hybrydowe fotoutwardzalne kompozyty polimerowe 
dedykowane do procesów drukowania  
w technologii 3D-VAT 
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Technologia druku 3D jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających 
się technologii na świecie, jest szeroko stosowana w wielu obszarach 
badań i rozwoju, a jej spektakularny skok technologiczny odnotowano 
w szczególności w ostatniej dekadzie. Aktualnie dostępne zaś 
zaawansowane układy optyczne spowodowały, że techniki drukowania 
3D oparte w szczególności na technologii fotopolimeryzacji (3D-VAT) 
są aktualnie otwarte na nowe dziedziny nauki i techniki a także na 
całkowicie nowe zastosowania. Niemniej jednak ograniczony zakres 
dostępnych fotoutwardzlanych polimerowych materiałów 
dedykowanych do druku 3D (m.in. fotoutwardzalnych kompozycji 
opartych o żywice epoksydowe) nadal w znaczący sposób ogranicza 
potencjał tej technologii. Wiele do życzenia pozostawia również 
rzeczywista rozdzielczość drukowanych obiektów a także ich 
właściwości końcowe (np. wytrzymałość mechaniczna). Dlatego 
interesującą alternatywą dla konwencjonalnego drukowania 3D z 
wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji rodnikowych jest 
możliwość zastosowania techniki fotopolimeryzacji hybrydowych do 
otrzymywania kompozytowych materiałów polimerowych. W związku z 
powyższym celem niniejszej pracy jest opracowanie technologii 
otrzymywania fotoutwardzalnych kompozytów polimerowych w oparciu 
o procesy fotopolimeryzacji typu IPN oraz o procesy foto-
kopolimeryzacji łączące w sobie właściwości różnych typów 
polimerów. Opracowane materiały zostaną przystosowane do  
procesów związanych  z drukiem przestrzennym w technologii 3D-
VAT w projektowaniu nowych mechanicznie trwałych materiałów 
funkcjonalnych. 
Temat finansowany z projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. 
Temat realizowany we współpracy z przedsiębiorcami z branży 
chemicznej oraz druku 3D. 
Temat realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym 
(możliwość odbywania staży naukowych). 

24.  Dr hab. inż., prof. PK Aleksander Prociak 

Hybrydowe kompozycje poliuretanowe do wytwarzania 
poliuretanowych materiałów elastomerowych o 
zmniejszonej palności. 
Celem pracy jest ocena wpływu wybranych substancji 
zmniejszających palność z grupy dodatków nowej generacji na 
właściwości produktów o cechach elastomerów oraz opracowanie 
materiałów konkurencyjnych w stosunku do produktów komercyjnych. 

25.  Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak 

Termoizolacyjne bio-pianki poliuretanowe o zmniejszonej 
palności. 
Celem pracy jest otrzymanie termoizolacyjnych  materiałów 
piankowych o różnej gęstości pozornej, które charakteryzują się 
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zmniejszoną palnością w stosunku do odpowiednich produktów 
komercyjnych. Modyfikowane będą kompozycje poliuretanowe 
zawierających bio-poliole z olejów roślinnych. Przewiduje się 
zastosowanie różnych układów substancji zmniejszających palność z 
uwzględnieniem tendencji wynikających z aktualnych rozwiązań 
legislacyjnych. 

26.  Dr hab. inż. Jolanta Pulit-Prociak 

Modyfikowane nanokropki węglowe jako biosensory. 
Praca będzie miała na celu otrzymanie w polu promieniowania 
mikrofalowego kropek węglowych i zbadanie możliwości ich aplikacji w 
systemach wczesnej detekcji związków organicznych wytwarzanych w 
wyniku zaistnienia chorób neurozwyrodnieniowych.  

27.  Dr hab., prof. PK Piotr Romańczyk 
Modelowanie kwantowo-chemiczne procesów redoks w 
korelacji z eksperymentem elektrochemicznym 

28.  Dr hab. inż., prof. PK Elżbieta Sikora 

Bioaktywne peptydy jako składniki dermokosmetyków.  
Celem pracy będzie otrzymywanie nowych połączeń, badanie ich 
właściwości oraz potencjalnego zastosowania jako składników 
kosmeceutyków.  

29.  Dr hab. inż., prof. PK Elżbieta Sikora 

Mikrobiom skóry - probiotyki w preparatach 
kosmetycznych. 
Celem pracy będzie bliższe poznanie czynników zaburzających 
równowagę mikrobiologiczną skóry oraz opracowanie formulacji, 
opartych na probiotykach, sprzyjających zachowaniu naturalnej flory 
bakteryjnej skóry.  

30.  Dr hab. inż., prof. PK 

Elżbieta Sikora 
 
Magdalena Malinowska (promotor 
pomocniczy) 

Rośliny z rodziny Lamiceae jako źródło substancji 

aktywnych w produktach do pielęgnacji skóry trądzikowej. 

Celem pracy jest otrzymanie, badanie aktywności i porównanie 
pod kątem aplikacyjnym ekstraktów z wybranych roślin z 
rodziny jasnotowanych. Realizowane w ramach pracy badania 
będą ponadto obejmowały: opracowanie preparatów 
kosmetycznych  bazujących na surowcach naturalnego 
pochodzenia zawierających otrzymane ekstrakty oraz badanie 
ich właściwości i efektywności działania.    

31.  Dr hab. inż., prof. PK 

Elżbieta Sikora 
 
Agnieszka Szopa (Katedra Botaniki Roślin 
CMUJ) – drugi promotor 

Ocena potencjału ekstraktów z materiału roślinnego oraz z 

biomasy kultur in vitro Vitis Vinifera cvs., jako składników 

aktywnych w preparatach kosmetycznych. 

Praca ma charakter multidyscyplinarny. W ramach realizacji 
badań opracowane będą preparaty kosmetyczne zawierające 
jako składnik aktywny ekstrakty z biomasy kultur in vitro V. 
vinifera cvs. Materiał roślinny (liście, łodygi, owoce), inicjowanie 
kultur in vitro wybranych odmian V. Vinifera cvs oraz 
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optymalizacja hodowli w celu uzyskania wysokich przyrostów 
biomasy i znacznej produkcji związków aktywnych 
przeprowadzone zostaną w Katedrze Botaniki Roślin CM UJ. 
Dla ekstraktów pozyskanych z materiału roślinnego oznaczony 
zostanie profil fitochemiczny, przeprowadzona będzie ocena 
potencjału drażniącego oraz badania aktywności biologicznej 
pod kątem ich potencjalnego zastosowania w preparatach 
kosmetycznych.  

32.  Dr hab. inż., prof. PK Sławomir Wybraniec 

Badania otrzymywania i bioaktywności metylowanych 
pochodnych betacyjanin  
Zostaną przeprowadzone badania otrzymywania metylowanych 
pochodnych barwników betacyjanin poprzez modyfikację naturalnych 
związków, a następnie badania wstępnej identyfikacji produktów 
reakcji metodą chromatograficzną z zastosowaniem detekcji optycznej 
i spektrometrii mas. Otrzymane pochodne zostaną wyizolowanie 
technikami chromatograficznymi i poddane analizie strukturalnej 
metodą NMR. Przeprowadzone zostaną badania bioaktywności 
otrzymanych pochodnych betacyjanin wybranymi metodami. 

33.  Dr hab. inż., prof. PK Sławomir Wybraniec 

Badania otrzymywania wzbogaconych preparatów 
bioaktywnych barwników betalainowych 
Opracowane zostaną metody ekstrakcji i oczyszczania barwników 
betalainowych z wybranych surowców roślinnych oparte na technikach 
chromatograficznych w celu uzyskania preparatów o wysokiej 
zawartości barwników i potencjale bioaktywnym. W badaniach 
zastosowane zostaną techniki chromatografii nisko- i 
wysokociśnieniowej oraz przeciwprądowe układy dwufazowe. 
Charakterystyka analitycznych profili barwników i produktów reakcji 
chemicznych barwników w preparatach będzie prowadzona techniką 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją optyczną i 
spektrometrii mas (HPLC-DAD-MS/MS). Przeprowadzone zostaną 
badania bioaktywności barwników w otrzymanych preparatach 
wybranymi metodami. 

34.  Dr hab. inż., prof. PK Sławomir Wybraniec 

Badania utleniania barwników betaksantyn 
Zostaną przeprowadzone badania enzymatycznego i 
biomimetycznego utleniania barwników betaksantyn naturalnego i 
sztucznego pochodzenia. 
W ramach badań zostaną podjęte kompleksowe działania mające na 
celu semi-syntezę betaksantyn w reakcji związków aminowych z 
kwasem betalamowym, wyizolowanie technikami chromatograficznymi 
czystych barwników betaksantynowych pochodzenia naturalnego oraz 
ich pochodnych. Następnie zostaną przeprowadzone badania 
produktów utleniania betaksantyn i ich pochodnych metodą 

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=23&Itemid=1293&lang=pl
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=23&Itemid=1293&lang=pl
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=23&Itemid=1293&lang=pl


chromatograficzną. Do identyfikacji produktów zostaną zastosowane 
detektory optyczne, spektrometria mas i metoda NMR. 
Przeprowadzone zostaną badania bioaktywności produktów reakcji w 
otrzymanych preparatach wybranymi metodami. 

35.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek 
Ocena możliwości pozyskania koncentratu metali ziem 
rzadkich z materiałów odpadowych 

36.  Prof. dr hab. inż. Witold Żukowski 

Termiczne przekształcanie materiałów w reaktorze 
fluidyzacyjnym z udziałem innowacyjnych katalizatorów. 
Temat związany będzie z wykorzystaniem procesów 
zorganizowanych w reaktorze fluidyzacyjnym do 
przekształcania różnorodnych materiałów w warunkach 
podwyższonej temperatury i z udziałem nowych rodzajów 
katalizatorów. Będzie to oznaczało m.in. badania procesów 
pirolizy, zgazowania lub spalania mało wartościowych 
surowców takich jak odpadowa biomasa lub tworzywa sztuczne 
w celu uzyskania produktów o wyższej wartości rynkowej. 
Badania przyczynią się do rozwoju nauki w taki spisów aby  
przyczyniać się do realizacji postulatów zrównoważonego 
rozwoju, ułatwiać wprowadzanie gospodarki cyrkulacyjnej i 
pomóc w ustanowieniu nowego zielonego ładu. 
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