


Sesja sprawozdawcza słuchaczy IV i V roku studiów doktoranckich 
Wydział Chemiczny PG oraz Wydział Chemii UG
podsumowanie roku akademickiego 2020/2021
Wręczenie nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w 2020 roku na Wydziałach Chemii UG i Chemicznym PG

24.09.2021 (piątek)

9.00 – 9.45 
otwarcie Sesji Sprawozdawczej /Audytorium 1.4/
Dziekani: dr hab. Beata Grobelna i  prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Prodziekan ds. nauki  prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Kierownik studiów doktoranckich i z-ca dyrektora szkoły doktorskiej PG
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Przewodniczący OG PTChem  prof. dr hab.  Wojciech Kamysz


Porządek uroczystości:
1.	Przywitanie zgromadzonych przez przewodniczącego Oddz. Gdańskiego PTChem 
2.	Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemii UG
3.	Wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego PG
4.	Wręczenie nagród
5.	Prezentacje laureatów 
6.	Zamknięcie uroczystości i rozpoczęcie sesji sprawozdawczej w 3 obszarach badawczych




SEKCJA BIO 
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Audytorium Chemiczne

lp.
godzina
doktorant
rok studiów
opiekun/promotor 
tytuł wystąpienia
1
10.00
mgr inż. Daria Biernacka 
V
prof. dr Satish Raina
Identification of novel heat shock protease that regulates the lps amounts in Escherichia coli
2
10.15
mgr inż. Weronika Grąźlewska 
IV
dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
Konstrukcja bakteryjnych systemów ekspresyjnych do produkcji białek rekombinantowych Borrelia burgdorferi sensu lato o przydatności diagnostycznej
3
10.30
mgr inż. Marta Piotrowska
IV
prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Badania strukturalne receptorów sygnałowych
HVEM i CD160
4
10.45
mgr Sandra Skibiszewska
IV
dr hab. Elżbieta Jankowska
Wpływ małocząsteczkowego inhibitora fibrylizacji/agregacji na fragment 1-27 i całe ludzkie osoczowe białko amyloidu A
5
11.00
mgr Justyna Żygowska
IV
dr hab. Aneta Szymańska / 
dr Marta Orlikowska
Badanie wpływu jonów Cu2+ na właściwości, strukturę i oligomeryzację cystatyny C

          11.15-11.45                                                        przerwa kawowa (sala 112/113 Chemia A)















Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka

6
11.45
mgr inż. Jolanta Kamińska
V
prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Badanie mechanizmów molekularnych epigenetycznie aktywowanej regeneracji tkanek
7
12.00
mgr inż. Julia Borzyszkowska-Bukowska
IV
prof. dr hab. inż. Jan Mazerski /
dr inż. Tomasz Laskowski
Badanie oddziaływań przedstawicieli grupy
aromatycznych makrolidów heptaenowych ze
sterolami zawartymi w błonach lipidowych
metodami dynamiki molekularnej
8
12.15
dr Wioletta Brankiewicz
IV
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Ewaluacja i badanie odpowiedzi komórkowej nowych inhibitorów działania białek TRF1/TRF2 jako potencjalnych leków zaburzających funkcję telomerów
9
12.30
mgr inż. Natalia Maciejewska
IV
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Ewaluacja odpowiedzi komórkowej na nowe
inhibitory telomerazy
10
12.45
mgr inż. Jakub Jurasz
IV
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Modelowanie molekularne i projektowanie
potencjalnych inhibitorów białka transportowego bakterii Escherichia coli - EmrE. Badania za pomocą metod dynamiki molekularnej
11
13.00
mgr Patrycja Wilczewska
IV
prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka /
dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Synteza, charakterystyka i zastosowanie
halogenków bizmutylu do fotokatalitycznego
usuwania leków przeciwnowotworowych
12
13.15
mgr inż. Alicja Pakiet
IV
dr hab. Alicja Boryło /
dr hab. Adriana Mika
Kwasy tłuszczowe w przebiegu otyłości olbrzymiej – wpływ diety oraz zabiegu bariatrycznego
13
13.30
mgr inż. Patrycja Jakubek
IV
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
Porównanie wpływu endogennych i egzogennych związków redoks-aktywnych na komórkową homeostazę w modelu komórkowym ludzkiego jelita









SEKCJA CHEMICZNA
Przewodnicząca Sesji: dr hab. Beata Grobelna
Sala 215

lp.
godzina
doktorant
rok studiów
opiekun/promotor 
tytuł wystąpienia
1
10.00
mgr Elżbieta Adamska
IV
dr hab. Beata Grobelna /
dr Anna Synak
Materiały nanostrukturalne typu rdzeń-otoczka: synteza, charakterystyka i zastosowanie
2
10.15
mgr Klaudia Godlewska
IV
dr hab. Monika Paszkiewicz
Nanorurki węglowe jako innowacyjne sorbenty w ekstrakcji pasywnej mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego
3
10.30
mgr inż. Klaudia Pytel
IV
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Chemizm terpenów w powietrzu wewnętrznym
4
10.45
mgr inż. Magdalena Fabjanowicz
IV
dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka
Opracowanie metody do oznaczania amin biogennych w próbkach wina opartej na mikroekstrakcji typu ciecz-ciecz wspomaganej efektem wysolenia w połączeniu z chromatografią gazową
5
11.00
mgr inż. Dagmara Kempińska-Kupczyk
V
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Strategie oznaczania markerów z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas
              
11.15-11.45                                                         przerwa kawowa (sala 112/113 Chemia A)











Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Marek Tobiszewski


6
11.45
mgr inż. Joanna Potapowicz
IV
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska /
dr inż. Małgorzata Szopińska
Ocena wpływu odprowadzania ścieków z polskiej stacji antarktycznej na zanieczyszczenie wody morskiej na podstawie pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych i analiz chemicznych
7
12.00
mgr Daria Śmigiel-Kamińska
IV
dr hab. Jolanta Kumirska / 
dr hab. Jolanta Wąs-Gubała
Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien tekstylnych poddanych działaniu wybranych czynników destrukcyjnych do celów sądowych
8
12.15
mgr Daniel Łukasz Wolecki
IV
dr hab. Jolanta Kumirska
Farmaceutyki i ftalany jako nowopojawiające się zanieczyszczenia antropogeniczne w komunalnych oczyszczalniach ścieków
9
12.30
mgr inż. Marcin Stasiulewicz
V
prof. dr hab. inż. Janusz Stangret /
dr Aneta Panuszko
Mechanizm wpływu mocznika i betainy na sferę hydratacyjną cząsteczek modelowych, peptydów i białek
10
12.45
mgr inż. Malwina Momotko
V
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Zastosowanie cieczy głęboko eutektycznej w postaci immobilizowanej na nośniku chromatograficznym jako selektywnej fazy stacjonarnej do chromatografii gazowej












SEKCJA TECH
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Sala 222

lp.
godzina
doktorant
rok studiów
opiekun/promotor 
tytuł wystąpienia
1
10.00
mgr Łukasz Lewandowski
IV
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska /
dr inż. Anna Gołąbiewska
Nowe fotokatalizatory pokrywane grafenem
2
10.15
mgr inż. Karolina Grajewska 
IV
dr hab. inż. Marek Lieder 

Wpływ modyfikacji tlenku grafenu fosforem na właściwości antykorozyjne powłok 
3
10.30
mgr Magdalena Miodyńska
IV
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska /
dr inż. Beata Bajorowicz
Otrzymywanie, charakterystyka i aktywność
fotokatalityczna kompozytów TiO2 modyfikowanych powierzchniowo kropkami kwantowymi Yb/Er_Bi2S3
4
10.45
mgr Patrycja Parnicka
IV
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska /
dr inż. Joanna Nadolna
Otrzymywanie, charakterystyka i 
fotoaktywność półprzewodników 
modyfikowanych metalami ziem rzadkich
5
11.00
mgr Julia Zwara
IV
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska /
dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał
Wpływ cieczy jonowej na właściwości i aktywność fotokatalityczną półprzewodnika SrTiO3

          11.15-11.45                                                        przerwa kawowa (sala 112/113 Chemia A)











Przewodnicząca Sesji: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek







6
11.45
mgr inż. Anna Pancielejko
IV
dr hab. inż. Justyna Łuczak
Wpływ cieczy jonowych na morfologię, strukturę i właściwości fotokatalityczne Bi2WO6
7
12.00
mgr inż. Dominik Knozowski
IV
dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Materiały kompozytowe w urządzeniach do gromadzenia energii
8
12.15
mgr inż. Maksymilian Plata-Gryl
V
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Badania nad zastosowaniem adsorbentów na bazie modyfikowanej chemicznie frakcji asfaltenowej do procesów adsorpcji z fazy gazowej i ciekłej
9
12.30
mgr inż. Mateusz Cieślik
IV
dr hab. inż. Jacek Ryl
Charakterystyka elektrochemiczna kompozytowych struktur na bazie węgla wytworzonych w oparciu o technologię druku 3D
10
12.45
mgr inż. Łukasz Zedler
V
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
Recykling gumy - aktualne trendy, problemy
i przyszły rozwój



