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Reprezentowana dziedzina/dziedziny/ 

dyscyplina/dyscypliny nauki  

Dziedzina nauk rolniczych/dyscyplina 

Technologia żywności i żywienia 

Proponowane robocze tematy prac 

doktorskich 

1. Optymalizacja metod oznaczania wybranych 

substancji priorytetowych w jakości żywności 

z  wykorzystaniem technik chromatograficznych 

substancje priorytetowe w żywności , napojach 

i  wodzie pitnej, z uwzględnieniem źródeł ich 

pochodzenia i procesów przetwarzania – studium 

przypadku. 

2. Wpływ obróbki technologicznej i zabiegów 

kulinarnych na poziom zanieczyszczeń chemicznych 

w końcowych produktach spożywczych pod kątem 

możliwości jego obniżenia. 

3. Prognozowanie zmian poziomu 

zanieczyszczenia surowców spożywczych 

substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi na 

podstawie analizy danych wieloletnich,  

 

Aktualne kierunki prac naukowo-badawczych 

j.w. 

Czy pracownik jest zainteresowany podjęciem 

współpracy w ramach projektu „Doktorat 

wdrożeniowy”? 

jest 

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 
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Dodatkowe informacje (np. baza socjalna, 

zaplecze aparaturowe, źródło finasowania 

badań, hobby pracownika i in.)* 

Badania prowadzone z wykorzystanie technik 

GCMS i HPLC. Doktorant w Katedrze 

Toksykologii Technologii Mleczarskiej  

Przechowalnictwa Żywności ma do dyspozycji 

pokój do pracy umysłowej z dostępem do 

komputera oraz dobrze wyposażone w niezbędny 

sprzęt laboratorium.  Możliwość współpracy z 

innymi firmami a także jednostkami 

badawczymi współpracującymi  z jednostką. 

*nieobowiązkowe 


