
 
 
 

 

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

Śląskiego w Katowicach, w roku akademickim 2018/2019 

Temat badawczy Opiekun naukowy Katedra Kontakt 

Ewolucja sekwencji powtarzalnych w genomie Crepis 

The evolution of repetitive sequence in Crepis genome 

dr hab. Bożena Kolano Anatomii  i  Cytologii 

Roślin 

bozena.kolano@us.edu.pl 

Regulacja genetyczna procesów degradacji niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

Genetic regulation of nonsteroidal anti-inflammatory drug degradation 

dr hab. Urszula Guzik Biochemii urszula.guzik@us.edu.pl 

Cyklooksygenazy bakteryjne i ich znaczenie 

Bacterial cyclooxygenases and their role 

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

Badanie związków między strukturą, składem i wzrostem ścian komórek 

epidermalnych działek kielicha Arabidopsis thaliana (badania będą realizowane w 

ramach projektu ERA-CAPs V-Morph: Rola mechanicznej regulacji lokalnej 

zmienności w formowaniu powtarzalnych organów roślinnych) 

Relationships between structure, composition, and growth of epidermal cell walls of 

Arabidopsis thaliana sepals (the project will be realized as a part of the ERA-CAPs 

proposal V-Morph: Unravelling how the mechanical regulation of local variability 

shapes reproducible plant organs) 

prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska  Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

dorota.kwiatkowska@us.edu.pl 

Badanie kształtu i układu komórek zawiązków korzeni bocznych Arabidopsis thaliana i 

Zea mays rosnących w warunkach stresu mechanicznego 

Form and cellular pattern of the lateral root primordia of Arabidopsis thaliana and Zea 

mays growing in the presence of mechanical stress 

dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka  Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

joanna.szymanowska-pulka@us.edu.pl 

Rola systemu waskularnego w organogenezie na wierzchołku pędu roślin jedno- i 

dwu-liściennych 

dr hab. Agata Burian Biofizyki i Morfogenezy 

Roślin 

agata.burian@us.edu.pl 



 
 
 

 

A role of vascular system in the organogenesis at the shoot apex in monocots and 

dicots 

Identyfikacja dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin obcego 
pochodzenia w Polsce  

Identification of pathways for introduction of alien plant species in Poland 

Impact of invasive alien plant species on ecosystems and ecosystem services 

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

Przyrody 

barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl 

Ekologiczne aspekty rewitalizacji rzek obszarów miejskich 

Ecological aspects of revitalisation of urban rivers 

dr hab. Agnieszka Kompała -Bąba Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

agnieszka.kompala-baba@us.edu.pl 

Wpływ roślin inwazyjnych na kształtowanie się zgrupowań glebowych roztoczy (Acari) 

The impact of invasive plants on soil communities of mites (Acari) 

Roztocze (Acari) w glebach silnie skażonych metalami ciężkimi 

Mites (Acari) in soils heavily contaminated with heavy metals 

Mechanizmy tworzenia się zgrupowań bezkręgowców w próchnowiskach na 

przykładzie roztoczy z rzędu Oribatida (Arachnida: Acari) 

Mechanisms of formation of invertebrate communities in tree hollows on the example 

of oribatid mites (Arachnida: Acari) 

Studium ekologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari, Oribatida) w martwym 

drewnie w lasach gospodarczych i naturalnych 

Ecological and faunistic study on moss mites (Acari: Oribatida) in dead wood in 

commercially managed and natural forests 

Mikrostawonogi w różnych formach martwego drewna w buczynie, ze szczególnym 

uwzględnieniem mechowców (Acari: Oribatida) 

Microarthropods in various forms of dead wood in beech forests, with particular 

emphasis on moss mites (Acari: Oribatida) 

Porównawcza analiza taksonomiczna i chorologiczna mechowców (Acari: Oribatida) 

w zespołach roślinnych wybranego Parku Narodowego 

prof. dr hab. Piotr Skubała  Katedra Ekologii piotr.skubala@us.edu.pl 

mailto:agnieszka.kompala-baba@us.edu.pl


 
 
 

 

Comparative taxonomic and chorological analysis of moss mites (Acari: Oribatida) in 

plant communities of the selected National Park 

Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody 
Phytosociological aspects of nature conservation 
 
Wpływ antropopresji na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych 
The impact of anthropopressure on plant communities diversity 

Znaczenie szaty roślinnej w rozwoju ekoturystyki na obszarach górskich 
Importance of vegetation in ecoturism development of the mountain areas 

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

Wpływ głodzenia  larw  światłówki naziemnicy Spodoptera exigua, pochodzących z 

linii kontrolnej i kadmowej, na ich wrażliwość na flawonoidy 

Effect of starvation on flavonoids tolerance in larvae of beet armyworm, Spodoptera 

exigua from control and cadmium strains 

dr hab. Alina Kafel Fizjologii Zwierząt i 

Ekotoksykologii 

alina.kafel@us.edu.pl 

Reakcje psychofizjologiczne na dzieła sztuki jako wskaźnik rozwoju emocjonalnego i 
estetycznego u dzieci z wybranych grup wiekowych 

Psychophysiological reactions to art masterpieces as the indices of emotional and 
esthetical development in children from selected age groups 

Oddziaływanie środowiska wielkomiejskiego na behawior pszczoły miodnej 
Effects of urban environment on behavior of honey bee 

dr hab. Piotr Łaszczyca Fizjologii Zwierząt i 

Ekotoksykologii 

piotr.laszczyca@us.edu.pl 

Badania morfologiczne i molekularne pierścienic z gromady siodełkowców (Clitellata) 
Morphological and molecular studies of clitellate annelids (Clitellata) 

prof. dr hab. Piotr Świątek Histologii i Embriologii 

Zwierząt 

piotr.swiatek@us.edu.pl 

Tasznikowate Sudetów Wschodnich (Heteroptera: Miridae) – geneza fauny 

Plant bugs of Western Sudety Mts (Heteroptera: Miridae) - origin of fauna 

Badania systematyczne podrodziny Cylapinae (Heteroptera: Miridae) 

Systematic study on the subfamily Cylapinae (Heteroptera: Miridae) 

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

Późnokredowy etap w historii mszyc i jego wpływ na ewolucję współczesnych rodzin 

mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha) 

Late Cretaceous stage in the history of aphids and its implication for evolution of 

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

mailto:piotr.wegierek@us.edu.pl


 
 
 

 

extant aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha) 

 

Porównanie fauny mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha) z bursztynu ukraińskiego i 

bałtyckiego 

Comparison of aphids faunas from Ukrainian and Baltic amber 

 

 

prof. dr hab. Piotr Węgierek 

 

 

Zoologii 

 

 

piotr.wegierek@us.edu.pl 

Ewolucyjne trendy w budowie narządów zmysłowych i mikrostruktury odnóży 

skoczków (Cicadomorpha: Hemiptera) w świetle badań mikroskopii skaningowej 

Evolutionary trends of sensory organs and microsculpture of the legs (Cicadomorpha: 

Hemiptera) in the light of scanning microscopy 

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

Fauna mączlików (Insecta, Hemiptera, Aleyrodoidea) z eoceńskiego bursztynu 

bałtyckiego 

The whiteflies  (Insecta, Hemiptera, Aleyrodoidea) from Eocene Baltic amber 

dr hab. Jowita Drohojowska Zoologii jowita.drohojowska@us.edu.pl 

 


