Przewody habilitacyjne przeprowadzone i zatwierdzone
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ
wg starych regulacji, tzn. poprzez kolokwium
(od roku 1979 do 2006, według lat zatwierdzenia przez CKK)

rok 2014
Kompała-Bąba Agnieszka (WBiOŚ, UŚ)
Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Uplands Poland)

rok 2013
Rupik Weronika (WBiOŚ, UŚ)
Różnicowanie zawiązka gruczołu tarczowego zarodków zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix L.
(Lepidosauria, Serpentes)
Franiel Izabella (WBiOŚ, UŚ)
The biology and ecology of Betula pendula Roth on post-industrial waste dumping grounds: the
variability range of life history traits
Czarniawska-Kusza Izabela (Uniwersytet Opolski, Opole)
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód
Wojcieszyńska Danuta (WBiOŚ, UŚ)
Monooksygenaza fenolowa oraz 2,3-Dioksygenaza Katecholowa szczepu Stenotrophomonas
Maltophilia KB2 jako kluczowe enzymy rozkładu związków aromatycznych

rok 2012
Urbisz Alina (WBiOŚ, UŚ)
Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland-scale and
assessment of the phenomenon
Fojcik Barbara (WBiOŚ, UŚ)
Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej
Małkowski Eugeniusz (WBiOŚ, UŚ)
Modyfikacja procesu transpiracji, a efektywność fitoekstrakcji ołowiu i kadmu w wybranych gatunkach
roślin

rok 2011
Orczewska Anna (WBiOŚ, UŚ)
Odtwarzanie się roślinności runa we wtórnych lasach olszowych posadzonych na gruntach porolnych
w południowo-zachodniej Polsce
Woźniak Gabriela (WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie roślinności na zwałach pogórniczych Górnego Śląska
Krodkiewska Mariola (WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego
oraz związanych z nimi antropogenicznych zbiorników wodnych
Rost-Roszkowska Magdalena (WBiOŚ, UŚ)
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego wybranych grup prymitywnych Hexapoda z uwzględnieniem
jego regeneracji
Wieczorek Karina (WBiOŚ, UŚ)
A monograph of Siphini Mordvilko, 1928 (Hempitera, Aphidoidea:Chaitophorinae)

rok 2010
Augustyniak Maria (WBiOŚ, UŚ)
Mechanizm detoksykacyjne u Chorthippus brunneus Thunberg z obszarów zanieczyszczonych
metalami
Mrozik Agnieszka (WBiOŚ, UŚ)
Zmiany w składzie bakteryjnym kwasów tłuszczowych w czasie rozkładu fenolu w glebie
Wilczek Grażyna (WBiOŚ, UŚ)
Komórkowe strategie reakcji pająków na stres środowiskowy

rok 2009
Kwiatkowski Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
Current state, separateness and dynamics of vascular flora of the Góry Kaczawskie (Kaczawa
Mountains) and Pogórze Kaczawskie (Kaczawa Plateau). I. Distribution atlas of vascular plants.
II. Phytogeographical analysis
Świątek Piotr (WBiOŚ, UŚ)
Różnorodność organizacji jajników i przebieg oogenezy u pijawek
Urbisz Andrzej (WBiOŚ, UŚ)
Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

rok 2008
Nakonieczny Mirosław (WBiOŚ, UŚ)
Strukturalne i funkcjonalne przystosowania Chrysolina pardalina (Chrysomelidae; Coleoptera)
do rozwoju na hiperakumulatorze niklu Berkheya coddii (asteraceae) - studium porównawcze
z Chrysolina herbacea
Wilczek Zbigniew (WBiOŚ, UŚ)
Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie)

rok 2007
Rostański Adam (WBiOŚ, UŚ)
Kształtowanie się spontanicznej pokrywy roślinnej na terenie zwałowisk poprzemysłowych
w aglomeracji katowickiej

rok 2006
Bielańska-Grajner Irena (WBiOŚ, UŚ)
Wrotki (Rotifera) psammonowe zbiorników wodnych wybranych obszarów Polski
Hasterok Robert (WBiOŚ, UŚ)
Analiza cytogenetyczna genomu Brachypodium distachyon - organizmu modelowego dla zbóż
i traw użytkowych strefy umiarkowanej
Piotrowska-Seget Zofia (WBiOŚ, UŚ)
Structure of microbial community in soils contaminated with heavy metals assessed by culture and
fatty acid approaches
Tokarska-Guzik Barbara (WBiOŚ, UŚ)
The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland
przewody habilitacyjne przeprowadzane wg starego trybu, zatwierdzane przez CKK

Babczyńska-Sendek Beata (WBiOŚ, UŚ)
Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej kolokwium w 2005 r.

Madej Grażyna (WBiOŚ, UŚ)
Rozwój zgrupowań roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) na nieużytkach poprzemysłowych
kolokwium w 2005 r.

rok 2005
Skubała Piotr (WBiOŚ, UŚ)
Colonization and development of oribatid mite communities (Acari: Oribatida) on post-industrial
dumps kolokwium w 2004 r.
Staszewski Tomasz (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice)
Reakcja drzewostanów świerkowych na depozycję zanieczyszczeń powietrza

rok 2004
Siekierska Ewa (WBiOŚ, UŚ)
Mechanizmy działania kadmu na strukturę jajnika i przebieg oogenezy u dżdżownicy "Denrobaena
veneta" (Rosa)

rok 2003
Kurczyńska Ewa (WBiOŚ, UŚ)
Epiderma wielokrotna łodyg wierzb – szczególny przypadek powtarzania fenotypu epidermalnego
Węgierek Piotr (WBiOŚ, UŚ)
Relationships within Aphidomorpha on the basis of thorax morphology

rok 2002
Gaj Małgorzata (WBiOŚ, UŚ)
Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana (L.) Heynh kolokwium w 2001 r.
Kozdrój Jacek (WBiOŚ, UŚ)
Zbiór prac pod wspólnym tytułem: Current approaches to detect changes in microbial community
structure of pristine and chemically perturbed soils kolokwium w 2001 r.
Palowski Bernard (WBiOŚ, UŚ)
Oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska na cechy nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
[kolokwium w 2001 r.

rok 2001
Ciepał Ryszard (WBiOŚ, UŚ)
Kumulacja metali ciężkich i siarki w roślinach wybranych gatunków oraz glebie jako wskaźnik
stanu skażenia środowiska terenów chronionych województw śląskiego i małopolskiego
kolokwium w 2000 r.

Gorczyca Jacek (WBiOŚ, UŚ)
A systematic study on Cylapinae with a revision of the Afrotropical Region (Heteroptera, Miridae)
kolokwium w 2000 r.

Łaszczyca Piotr (WBiOŚ, UŚ)
Relationships Among Indices of Antioxidative Activity in Animals Treated with Selected
Prooxidants and antioxidants kolokwium w 2000 r.
Nakielski Jerzy (WBiOŚ, UŚ)
Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia kolokwium w 2000 r.

rok 2000
Gabryś Beata (Akademia Rolnicza, Wrocław)
Semiozwiązki w biologii i ekologii mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae (L.)
Holeksa Jan (WBiOŚ, UŚ)
Rozpad drzewostanu i odnowienie świerka a struktura i dynamika karpackiego boru
górnoreglowego kolokwium w 1999 r.

rok 1995
Doleżych Bogdan (WBiOŚ, UŚ)
Oddziaływanie kadmu na funkcje absorpcyjne, motoryczne i enzymatyczne przewodu
pokarmowego szczura kolokwium w 1994 r.

rok 1994
Herczek Aleksander (WBiOŚ, UŚ)
Systematic position of Isometopinae FIEB. (Miridae, Heteroptera) and their intrarelationship
Strzelec Małgorzata (WBiOŚ, UŚ)
Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej

rok 1993
Karcz Waldemar (WBiOŚ, UŚ)
Elektrofizjologiczne i wzrostowe aspekty działania promieniowania ultrafioletowego (UV-C)
Szarejko Iwona (WBiOŚ, UŚ)
Kultury pylnikowe jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i ocena genetyczna podwojonych haploidów

rok 1992
Podolak Marian (Instytut Fizyki, WSP, Opole)
Wpływ pochodnych estrów glicyny na dynamiczne i strukturalne właściwości błon modelowych
Wojciechowski Wacław (WBiOŚ, UŚ)
Studies on the systematic system of aphidis (Homoptera, Aphidinea)

rok 1991
Cabała Stanisław (WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej
Cebulska-Wasilewska Antonina (Zakład Fizjologii, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków)
Działanie mutagenne promieniowania jonizyjącego oraz mutagenów chemicznych
i środowiskowych
Czerpak Romuald (Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku)
Pobudzający wpływ auksyn i cytokinin na wzrost i zawartość niektórych metabolitów u Chlorella
pyrenoidosa
Czylok Andrzej (WBiOŚ, UŚ)
Phylogenetic concept of Tramini (Homoptera, Lachnidae) kolokwium w 1990 r.
Kłapcińska Barbara (WBiOŚ, UŚ)
Mechanizmy akumulacji i wiązania germanu oraz ołowiu przez Pseudomonas putida
Małuszyńska Jolanta (WBiOŚ, UŚ)
B chromosomes of Crepis capillaris (L.) Waller. in vivo and in vitro
Miszalski Zbigniew (Zakład Fizjologii Roślin, PAN, Kraków)
Fizjologiczne podstawy zróżnicowanej wrażliwości roślin na SO 2

rok 1990
Marska Barbara (Akademia Rolnicza, Szczecin)
Wpływ wieloletniego oddziaływania emisji przemysłowych na florę porostów zagrożonych
obszarów leśnych województwa szczecińskiego
Włoch Wiesław (WBiOŚ, UŚ)
Chiralne zdarzenia komórkowe i wzór domenowy w kambium lipy (Tilia cordata Mill.)
kolokwium w 1989 r.

rok 1989
Łabużek Sylwia (WBiOŚ, UŚ)
Indukcja dioksygenaz katecholowych w biodegradacji fenoli występujących w koksowniczych
wodach fenolowych kolokwium w 1988 r.
Pacha Jerzy (WBiOŚ, UŚ)
Wpływ chromu na właściwości biologiczne fizykochemiczne gleby

rok 1987
Jendryczko Andrzej (Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec)
Molekularne czynniki w patomechaniźmie powstawania doświadczalnej kolagenozy
Kimsa Tadeusz (WBiOŚ, UŚ)
Problem powierzchni reprezentatywnej fitocenozy na przykładzie runa wybranych zbiorowisk
leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego
Kuźniewski Edward (Akademia Medyczna, Wrocław)
Dynamika sezonowa chwastów w zbiorowiskach segetalnych Wrocławia
Migula Paweł (WBiOŚ, UŚ)
Wrażliwość wybranych gatunków owadów na skażenia powietrza gazami i pyłami przemysłowymi
oraz tolerancja przez nie termicznych zmian środowiska
Wika Stanisław (WBiOŚ, UŚ)
Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

rok 1986
Jędrzejko Krzysztof (Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec)
Wątrobowce (Hepaticopsida) Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Leśnego Pasa
Ochronnego na Wyżynie Śląskiej

rok 1984
Sendek Andrzej (WBiOŚ, UŚ)
Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Śpiewla Edward (Politechnika Lubelska)
Elektrofizjologiczne aspekty wpływu niektórych czynników środowiska na rośliny

rok 1982
Petrycka Halina (Wydział Inżynierii Sanitarnej, Politechnika Śląska, Gliwice)
Mikroflora i przemiany mikrobiologiczne w błonie złóż biologicznych oczyszczających koksownicze
wody fenolowe
Szulicka Janina (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej, PAN, Zabrze)
Mikrobiologiczne wskaźniki w procesach samooczyszczania się wód powierzchniowych
i oczyszczania ścieków na drodze biologicznej

rok 1981
Świeboda Maria (Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, PAN, Kraków)
Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na rozwój roślinności w otoczeniu fabryki
supertomasyny „Bonarka” w Krakowie

rok 1980
Bazan-Strzelecka Halina (Uniwersytet Łódzki)
Analiza biometryczna przystosowań lokomotorycznych u wodopójek (Acari, Hydrachnellae)
Molski Bogusław (Ogród Botaniczny, PAN, Warszawa)
Morfologia i anatomia tropicznych ruchów zbóż
Pisarska Regina (Instytut Zoologii, PAN, Warszawa)
Zgrupowania muchówek z rodziny Syrphidae naturalnych i antropogenicznych śrdowisk Polski
kolokwium w 1979 r.

rok 1979
Kargol Marian (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce)
Wpływ pola grawitacyjnego na transport substancji w układach błon

