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Lp. prowadzący temat  data 

1 JM 

 Zajęcia organizacyjne  

 Mikrokalorymetria – podstawy teoretyczne oraz możliwości 

aplikacyjne metody (2h) 

21.02 

2 KŻ 
Jak prawidłowo przygotować  pracę dyplomową  

+ treść i podział referatów (2h) 
28.02 

3 DW 

Metoda miareczkowania potencjometrycznego i 

konduktometrycznego - podstawy teoretyczne oraz zastosowanie  

(2h) 
6.03 

4 AT 

Zastosowanie metody spektroskopowej do monitorowania usuwania 

ze środowiska reakcji rodników organicznych za pomocą 

wybranych związków kompleksowych (2h) 
13.03 

5 KŻ 
Spektroskopia fluorescencyjna – podstawowe  

aspekty teoretyczne i praktyczne (2h) 
27.03 

6 JM  
Dynamika molekularna (MD) w chemii bionieorganicznej (2h) 

 
3.04 

7 AT 
Kolorowa chemia związków wanadu (1h) 

Test zaliczający z I cz. zajęć (1h) 
17.04 

8 LC Referaty nr1 z pracy (2h) 3 os. 24.04 

9 LC Referaty nr1 z pracy (2h) 3 os. 8.05 

10 LC Referaty nr1 z pracy (2h) 2 os. 15.05 

11 LC Referaty nr2 z pracy (2h) 3 os. 22.05 

12 LC Referaty nr2 z pracy (2h) 3 os. 29.05 

13 LC 
Referaty nr2 z pracy 2 os. + Podsumowanie zajęć - wystawienie 

ocen  (2h) 
5.06 



Czas wystąpienia z Referatem KAŻDY DYPLOMANT: 15-20 minut + 3 minuty dyskusji lub podsumowania 

 
SEMINARIUM DYPLOMOWE – WYKŁADY ASYSTENTȮW i ADIUNTKÓW 

 

(JM) Mikrokalorymetria – podstawy teoretyczne oraz możliwości aplikacyjne metody  

Efekty energetyczne towarzyszące przebiegowi procesów fizycznych i chemicznych; idea pomiarów 

mikrokalorymetrycznych, kalorymetr różnicowy – schemat budowy i zasady pomiaru przy zastosowaniu 

aparatu DSC, izotermiczny kalorymetr miareczkowy (ITC) – schemat budowy i zasada pomiaru). 

 

(JM)  Dynamika molekularna (MD) w chemii bionieorganicznej  

oddziaływania międzycząsteczkowe, metody dynamiki molekularnej, zasady dynamiki Newtona, 

przykłady popularnych pól siłowych, zastosowanie mechaniki klasycznej do opisu energii potencjalnej 

cząsteczek, zastosowanie MD w badaniach strukturalnych 

 

(DW)  Metoda miareczkowania potencjometrycznego i konduktometrycznego – podstawy 

teoretyczne oraz zastosowanie 

Przewodnictwo właściwe i molowe. Wyznaczanie stałej sondy pomiarowej. Krzywe miareczkowania 

konduktometrycznego (miareczkowania mocnych i słaby kwasów i zasad, miareczkowanie strąceniowe). 

Sposoby wyznaczania punktu końcowego miareczkowania konduktometrycznego. Wybrane metody 

konduktometryczne wyznaczania stałych dysocjacji elektrolitycznej. Zastosowanie metody 

konduktometrycznej do badania związków powierzchniowo czynnych. 

 

 (AT)   Zastosowanie metody spektroskopowej do monitorowania usuwania ze środowiska reakcji 

rodników organicznych za pomocą wybranych związków kompleksowych 

Schemat budowy spektrofotometru UV-Vis i zasada pomiaru, prawa absorpcji: Lamberta-Beera oraz 

addytywności absorbancji, molowy współczynnik absorpcji – definicja oraz metoda wyznaczania. 

Zastosowanie metody spektroskopowej do monitorowania usuwania ze środowiska reakcji rodników 

organicznych za pomocą wybranych związków kompleksowych. 

 

(AT)  Kolorowa chemia związków wanadu (1h). Test zaliczający z I cz. zajęć (1h) 

 

(KZ) Jak prawidłowo przygotować pracę dyplomową + treść i podział referatów (2h) 

 

 (KZ) Spektroskopia fluorescencyjna (spektrofluorymetr – schemat budowy i zasada działania, diagram 

Jabłońskiego, wydajność kwantowa fluorescencji, wygaszanie fluorescencji, analityczne zastosowanie 

spektrofluorymetrii) 

  

 


