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Reprezentowana dziedzina/dziedziny/ 

dyscyplina/dyscypliny nauki  

Nauki rolnicze. Technologia żywności i 

żywienia. Toksykologia 

Proponowane robocze tematy prac doktorskich Badania obecności i pobrania wybranych 

ksenobiotyków w wodzie i żywności 

Aktualne kierunki prac naukowo-badawczych Badanie  obecności chemicznych 

zanieczyszczeń (zwłaszcza metale ciężkie 

i WWA ) w żywności, napojach i wodzie 

pitnej, z uwzględnieniem źródeł ich 

pochodzenia (środowisko, przetwarzanie, 

opakowania, transport, składowanie).  

Badanie  wpływu obróbki 

technologicznej i zabiegów kulinarnych 

na poziom zanieczyszczeń chemicznych 

(WWA i inne) w końcowych produktach 

spożywczych pod kątem możliwości jego 

obniżenia, 

Czy pracownik jest zainteresowany podjęciem 

współpracy w ramach projektu „Doktorat 

wdrożeniowy”? 

- 

Uzyskane granty badawcze (ostatnie 10 lat) - 

Jednostki polskie i zagraniczne z którymi 

pracownik prowadzi współpracę naukową 

- 

Liczba doktorantów, którzy zakończyli cykl 

kształcenia pod opieką pracownika/liczba 

doktorantów aktualnie przygotowujących 

rozprawę pod opieką pracownika 

1 
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Dodatkowe informacje (np. baza socjalna, 

zaplecze aparaturowe, źródło finasowania 

badań, hobby pracownika i in.)* 

Zaplecze aparaturowe: Chromatografy 

GCMS, Spektrometry ICP-EAS i GF- 

AAS, analizator rtęci 

*nieobowiązkowe 


