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Katedra Analizy Środowiska – opiekunowie

Kierunki badań:
✓ Występowanie leków w środowisku wodnym (woda, osady denne)

✓ Skutki obecności leków i nowoczesnych materiałów w środowisku

✓ Rozwój metod analizy śladowych organicznych zanieczyszczeń środowiska

Proponowane tematy prac magisterskich (przykładowe):
✓ Ocena stopnia skażenia osadów morskich Morza Bałtyckiego pozostałościami leków

✓ Chromatografia w badaniach ekotoksykologicznych wybranych substancji chemicznych wobec rzęsy wodnej

✓ Ocena toksyczności leków i ich metabolitów wobec rzęsy wodnej

✓ Nowoczesne nanomateriały (nanorurki węglowe, sieci metaloorganiczne) w procesach oczyszczania wód 

(współpraca: dr hab. Monika Paszkiewicz, dr Paweł Mazierski)



Katedra Analizy Środowiska – opiekunowie

Kierunki badań:
✓ Zaawansowane techniki analiz farmaceutyków i ocena ich losów środowiskowych (MC)

✓ Badanie wpływu leków i pestycydów na bałtyckie sinice (MC)

✓ Ciecze jonowe jako medium ekstrakcyjne i ich wpływ na organizmy wodne (HL)

✓ Usuwanie mikrozanieczyszczeń środowiska technikami zimnej plazmy (MC)

Proponowane tematy prac magisterskich (przykładowe):
✓ Opracowanie metod analizy leków w wodzie morskiej i małżach bałtyckich (LC-MS, GC-MS) (MC)

✓ Określenie toksyczności leków wobec sinic bałtyckich (wpływ warunków środowiska, markery toksyczności, 

toksyczność mieszanin) (MC)

✓ Ocena toksyczności wybranych cieczy jonowych względem organizmów wodnych (HL)

✓ Wpływ warunków fizykochemicznych na desorpcję farmaceutyków z cieczy jonowych (HL)

✓ Ocena stopnia rozkładu różnych zanieczyszczeń organicznych techniką zimnej plazmy (MC)



Katedra Analizy Środowiska – opiekunowie

Kierunki badań:
✓ Nanorurki węglowe jako nośniki leków oraz sorbenty w technikach pasywnych (MP)

✓ Obecność nanomateriałów i mikrozanieczyszczeń w środowisku oraz jej skutki (MP)

✓ Pestycydy nowej generacji – panaceum czy zagrożenie dla współczesnego świata? (PŁ)

✓ Zagrożenia i wyzwania związane z obecnością pestycydów w środowisku wodnym (PŁ)

Proponowane tematy prac magisterskich (przykładowe):
✓ Ocena efektywności sorpcji leków przeciwnowotworowych na modyfikowanych  nanorurkach węglowych (MP)

✓ Wpływ nanorurek węglowych na mobilność i toksyczność zanieczyszczeń organicznych (MP)

✓ Zastosowanie nanomateriałów do ekstrakcji mikroplastiku z próbek wody pitnej i ścieków (MP)

✓ Rozwój metod analitycznych i wstępna ocena ryzyka środowiskowego dla pestycydów nowej generacji (PŁ)

✓ Ocena stopnia zanieczyszczenia wód śródlądowych Polski Północnej pestycydami nowej generacji (PŁ)



Katedra Analizy Środowiska – opiekunowie

Kierunki badań:
✓ Analityka związków produkowanych przez grzyby i owady oraz olejków eterycznych (MG)

✓ Rozwój metod analitycznych związków naturalnych i antropogenicznych techniką GC-MS (MG)

✓ Metabolity roślinne: identyfikacja, analiza ilościowa, znaczenie biologiczne (ŁH)

✓ Toksyny roślinne jako zanieczyszczenie żywności i potencjalne środki odurzające (ŁH)

Proponowane tematy prac magisterskich (przykładowe):
✓ Poszukiwanie związków aktywnych biologicznie w produktach medycyny ludowej (MG)

✓ Oznaczanie związków naturalnych techniką GC-MS (MG)

✓ Analiza lotnych związków organicznych emitowanych z farb (MG)

✓ Rozwój metod analizy toksyn roślinnych w żywności (ŁH)

✓ Skopolamina stosowana w celach przestępczych: wykrywanie w napojach (ŁH, we współpracy z dr P. 

Łukaszewicz)

✓ Analizy chemiczne i mikroskopowe (SEM, TEM) krystalicznych form wosków powierzchniowych roślin (ŁH)



Katedra Analizy Środowiska – opiekunowie

Kierunki badań:
✓ Rozwój metod określania toksyczności związków chemicznych wobec organizmów w środowisku

✓ Ekotoksyczność śladowych zanieczyszczeń organicznych i ich mieszanin

Proponowane tematy prac magisterskich:
✓ Ocena toksyczności wybranych nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych wobec 

mikroorganizmów

✓ Określanie przyczyn toksycznego oddziaływania nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych na 

rośliny



Katedra Analizy Środowiska

KONTAKT: dr hab. Łukasz Haliński, pok. G-105; 

e-mail: lukasz.halinski@ug.edu.pl

tel.: 58 523 52 08

DNI OTWARTE

Wtorek, 12.10.2021, godz. 9:30-14:30

Poniedziałek, 18.10.2021, godz. 9:30-14:30

(proszę o umawianie się drogą mailową)

Pracownia 
specjalizacyjna

(2. semestr) 

Pracownia
magisterska 

(3. i 4. semestr)

Wykłady 
monograficzne;

Wykłady 
specjalizacyjne

Seminarium 
magisterskie

Realizacja bloku przedmiotów


