
 
 
 

 

Lista tematów badawczych proponowanych do realizacji w ramach Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, w roku akademickim 2017/2018 

 

Temat badawczy Opiekun naukowy Katedra Kontakt 

Zastosowanie zintegrowanych metod chemicznego i biologicznego utleniania w celu 

skutecznego usuwania niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze środowiska 

dr hab. Danuta Wojcieszyńska Biochemii danuta.wojcieszynska@us.edu.pl 

Czynniki mechaniczne w regulacji kształtu liścia  

Przystosowania strukturalne martwych organów roślinnych do wykonywania ruchów w 

odpowiedzi na zmiany wilgotności 

prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska  Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

dorota.kwiatkowska@us.edu.pl 

Wpływ naprężenia mechanicznego na morfologię wierzchołka korzenia 
dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka  Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

joanna.szymanowska-pulka@us.edu.pl 

Regulacja hormonalna tworzenia wzorów unerwienia w liściach roślin jedno- i 

dwuliściennych (stypendium naukowe w ramach grantu NCN SONATA Bis na 

założenie nowego zespołu naukowego kierowanego przez dr Agatę Burian) 

dr Agata Burian Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

agata.burian@us.edu.pl 

Identyfikacja dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin obcego 
pochodzenia w Polsce  

Zmienność genetyczna populacji wybranych gatunków roślin obcego pochodzenia  

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl 

Uwarunkowania występowania epifitów mszystych na obszarach miejskich 

Zróżnicowanie brioflory na obszarach galmanowych 

dr hab. Barbara Fojcik Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

barbara.fojcik@us.edu.pl 

Badania taksonomiczne roślin górskich  
dr hab. Paweł Kwiatkowski Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

pawel.kwiatkowski@us.edu.pl 



 
 
 

 

Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych Obniżenia Górnej Warty na tle 

antropogenicznych przeobrażeń środowiska naturalnego 

dr hab. Andrzej Urbisz  Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

andrzej.urbisz@us.edu.pl 

Zmienność wybranych cech morfologicznych drzew obcego i rodzimego pochodzenia 

Właściwości populacji i adaptacja osobników wybranych gatunków drzew do różnych 

warunków siedliskowych zmienionych antropogeniczne 

Przystosowania osobników i struktura populacji wybranych gatunków roślin w różnych 

warunkach siedliskowych poddanych antropopresji 

dr hab. Izabella Franiel  Ekologii Izabella.franiel@us.edu.pl 

Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody 

Wpływ antropopresji na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych 

Znaczenie szaty roślinnej w rozwoju ekoturystyki na obszarach górskich 

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek Ekologii zbigniew.wilczek@us.edu.pl 

Ocena zmian właściwości materiałowych przędzy łownej pająków eksponowanych na 

metale i jej znaczenie ekotoksykologiczne i bioinżynieryjne 

dr hab. Grażyna Wilczek Fizjologii Zwierząt i 

Ekotoksykologii 

grazyna.wilczek@us.edu.pl 

Neurobiologiczne uwarunkowanie postaw moralnych u młodzieży w wieku 

dojrzewania 

dr hab. Piotr Łaszczyca Fizjologii Zwierząt i 

Ekotoksykologii 

piotr.laszczyca@us.edu.pl 

Gametogeneza siodełkowców - badania cytologiczne i ultrastrukturalne prof. dr hab. Piotr Świątek Histologii i Embriologii 

Zwierząt 

piotr.swiatek@us.edu.pl 

Zmiany w nabłonkach układu pokarmowego zwierząt bezkręgowych (np. owady, wije, 

skorupiaki) pod wpływem działania czynników stresu (głodzenie, metale ciężkie, 

patogeny) 

dr hab. prof. UŚ Magdalena M. Rost-

Roszkowska 

Histologii i Embriologii 

Zwierząt 

magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl 

Struktura zespołów komórek płciowych oraz przebieg procesu oogenezy 

niesporczaków z rodziny Milnesiidae (Tadigrada, Eutardigrada, Apochela) 

dr hab. Izabela Poprawa Histologii i Embriologii 

Zwierząt 

izabela.poprawa@us.edu.pl 



 
 
 

 

Skoczki (Fulgoromorpha et Cycadomorpha )wybranych zbiorowisk roślinnych  Polski 

południowej z elementami  filogeografii i zoocenologii 

Geneza fauny skoczków (Fulgoromorpha et Cycadomorpha ) Polski południowej 

prof. dr hab. Aleksander Herczek Zoologii  aleksander.herczek@us.edu.pl 

Późnokredowy etap w ewolucji mszyc. Odtworzenie historii współczesnych grup w 

oparciu o inkluzje bursztynowe. 

Bioróżnorodność mszyc w eoceńskim lesie bursztynowym na przykładzie bursztynu 

“bałtyckiego” i “ukrańskiego” - badania porównawcze 

Morfologiczne i anatomiczne adaptacje mszyc do relacji mutualistycznej z mrówkami 

w kontekście ewolucji i filogenezy poszczególnych podrodzin Aphidinae 

prof. dr hab. Piotr Węgierek Zoologii  piotr.wegierek@us.edu.pl 

Rola przełęczy transkarpackich Beskidu Niskiego w kształtowaniu orthopterofauny 

południowej Polski 

prof. dr hab. Jacek Gorczyca Zoologii jacek.gorczyca@us.edu.pl 

Badanie behawioru mszyc  (Insecta, Hemiptera, Aphididae) w warunkach terenowych 

i laboratoryjnych 

dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek Zoologii karina.wieczorek@us.edu.pl 

Morfologia i ultrastruktura narządów zmysłowych mszyc z podrodziny Thelaxinae 

(Hemiptera: Aphididae) 

dr hab. Jolanta Brożek  Zoologii jolanta.brozek@us.edu.pl 

 

 


