
Lp. Katedra Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela 

wyznaczonego do pełnienia funkcji 

1 Katedra Cytobiochemii
Potencjalne interakcje wektora szczepionki przeciwko COVID-19 z istniejącymi cząsteczkami 
miRNA (1 osoba)

dr hab. Małgorzata Rogalińska

Lp. Katedra Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela 

wyznaczonego do pełnienia funkcji 
opiekuna akademickiego 

1 Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska Cholinoesterazy ważne enzymy w toksykologii sądowej, klinicznej i środowiskowej (2 osoby) prof. dr hab. Bożena Bukowska
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wyznaczonego do pełnienia funkcji 
opiekuna akademickiego 

1 Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

Badanie zawartości wybranych roślinnych metabolitów wtórnych (związków farmakologicznie 
czynnych) w roślinnych surowcach leczniczych. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu: 4.10.2021
Celem projektu jest badanie zawartości wybranych związków farmakologicznie czynnych 
(flawonoidy, alkaloidy, garbniki) - metodami ilościowymi i jakościowymi - w surowcach 
roślinnych wykorzystywanych w medycynie.
(1 osoba)

dr Marcin R. Naliwajski

Oferta tematyczna Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ na rok akademicki 2021/2022

INSTYTUT BIOCHEMII

INSTYTUT BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ



2 Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

Badanie zawartości oraz właściwości fizyko-chemicznych wybranych barwników roślinnych w 
roślinach będących na różnym etapie rozwoju. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu: 4.10.2021
Celem projektu jest badanie zawartości oraz właściwości fizyko-chemicznych (z zastosowaniem 
metod ilościowych i jakościowych) wybranych barwników roślinnych obecnych w organach 
generatywnych i wegetatywnych w roślinach będących na różnym etapie rozwoju. (1 osoba)

dr Marcin R. Naliwajski
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1
Katedra Zoologii Bezkręgowców i 
Hydrobiologii

Obce i inwazyjne gatunki owadów w mieście (2 osoby z różnych miejscowości) dr Radomir Jaskuła

2
Katedra Zoologii Bezkręgowców i 
Hydrobiologii

Rola mediów społecznościowych i nauki obywatelskiej w zdobywaniu danych o różnorodności 
biologicznej (1 osoba)

dr Radomir Jaskuła

3
Katedra Zoologii Bezkręgowców i 
Hydrobiologii

Biblioteka referencyjna kodów kreskowych DNA gatunków żyjących w starożytnym Jeziorze 
Ochrydzkim (2 osoby)

dr Tomasz Mamos

4
Katedra Zoologii Bezkręgowców i 
Hydrobiologii

Czy europejskie krewetki słodkowodne są nosicielami dżumy raczej? (1 osoba) dr Aleksandra Jabłońska

5 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Jak żyć zdrowo i w zgodzie z naturą? Strony internetowe i aplikacje wspomagające codzienne 
wybory (1 osoba) W dobie zmian klimatycznych coraz dobitniej zdajemy sobie sprawę, że 
musimy jakoś działać. Pytanie jak? W świecie wirtualnym można znaleźć wiele stron 
internetowych i aplikacji, które mają nam w tym pomagać. Celem pracy jest zebranie informacji 
o tych narzędziach wraz z ich krytycznym przeglądem by przygotować mini-poradnik dla 
koleżanek, kolegów, a także rodziców. Praca zdalna, komputerowa, z możliwością osobistych 
konsultacji

dr Anna Jażdżewska

INSTYTUT EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA



6 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Nowy gatunek głębokowodnego skorupiaka obunogiego z północno-zachodniego Pacyfiku  (1 
osoba) Głębiny oceaniczne zamieszkiwane są przez bardzo wiele gatunków zwierząt, z których 
większość wciąż nie została opisana. Jedną z bogatych w gatunki głębinowe grup są skorupiaki 
obunogie. Celem pracy jest przygotowanie opisu (rysunków) nowego gatunku obunoga z głębin 
północno-zachodniego Pacyfiku. Praca stacjonarna, przy mikroskopie i na tablecie do rysowania

dr Anna Jażdżewska

7 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Muchówki wodne parków narodowych w Kosowie (1 osoba) W Kosowie znajdują się dwa parki 
narodowe chroniące ostatnie dzikie góry na południu Europy - Alpy Albańskie i Szarska Planina. 
Od kilku lat Uniwersytet Łódzki prowadzi wspólne badania z Uniwersytetem w Peje nad 
muchówkami wodnymi żyjącymi w źródłach tych gór. Zadaniem projektu byłoby odpowiedzenie 
na pytanie jak bogate w gatunki muchówek są źródła górskie w Kosowie i od czego to zależy? 
Praca opiera się na rozpoznawaniu gatunków pod mikroskopem (zbiory dostępne na UŁ) i 
prostej analizie statystycznej wyników pod opieką prowadzącego.

dr Mateusz Płóciennik

8 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Biblioteki kodów kreskowych (barkodów) DNA dla bezkręgowców słodkowodnych Polski (1 
osoba) Projekt będzie polegał na kompletnym opracowaniu kolekcji składającej się z 
kilkudziesięciu bezkręgowców wodnych zamieszkujących Polskie wody. Wykorzystana zostanie 
nowoczesna pracownia optyczna oraz laboratorium molekularne Katedry Zoologii 
Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Finalnym rezultatem projektu będzie 
uzyskanie danych molekularnych i ich opracowanie z wykorzystaniem metod 
bioinformatycznych.

dr Piotr Gadawski

9 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Owady jadalne przyszłością ludzkości? (1 osoba) Według Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności owady jadalne w przyszłości będą stanowić podstawę diety. Czy 
rzeczywiście jedzenie owadów stanie się tak bardzo popularne? Jakie owady są jadalne i jakie 
wartości odżywcze posiadają? Zaproponowany projekt pozwoli opracować temat i dostarczyć 
rzetelnych danych naukowych w tej kwestii. 

dr Piotr Gadawski



10 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

1) Porównanie fauny wodnych muchówek z rodziny Empididae w wybranych typach 
środowisk wodnych Pienińskiego PN i Tatrzańskiego PN. (1 osoba) Projekt ma na celu zbadanie 
związku między bogactwem gatunkowym, różnorodnością gatunkową a rozsiedleniem wodnych 
muchówek (rodzina Empididae) w wybranych potokach górskich PPN i TPN oraz w rzece 
górskiej. Materiał zebrany i w dużej mierze oznaczony znajduje się w moich zbiorach. Praca w 
formie stacjonarnej lub zdalnej (w zależności od sytuacji epidemicznej).  Założenia: nauka 
rozpoznawania muchówek i ich oznaczenie do poziomu gatunku (nawet w formie zdalnej!), 
opracowanie wyników. Wsparcie merytoryczne w zależności od potrzeb ucznia.

LUB

2) Próba identyfikacji lokalnych hotspotów bogactwa gatunkowego i różnorodności 
gatunkowej w polskich górach na przykładzie wodnych muchówek z rodziny Empididae. (1 
osoba) Projekt ma na celu ustalenie tzw. gorących punktów o podwyższonym bogactwie 
gatunkowym i różnorodności gatunkowej w górach Polski przy użyciu modelowej grupy 
wodnych muchówek. Praca w formie stacjonarnej lub całkowicie zdalnej (w zależności od 
sytuacji epidemicznej).  Założenia: utworzenie prostej bazy danych (np. w Excelu) dotyczącej 
bogactwa gatunkowego muchówek w konkretnych pasmach górskich na podstawie dostępnej 
literatury, oznaczenie niewielkiej partii materiału, opracowanie wyników. Wsparcie 
merytoryczne w zależności od potrzeb ucznia.

dr Iwona Słowińska

11 Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Metody ograniczania liczebności ślimaków nagich w warunkach miejskich. (1 osoba) Praca w 
terenie (parki w Łodzi), w laboratorium – identyfikacja gatunków, zdalnie - krytyczny przegląd 
informacji na portalach internetowych.

dr hab. Anna Drozd

12 Katedra Antropologii

Pokaż mi swoją dłoń, a powiem Ci... jakie masz BMI i preferencje żywieniowe! Projekt 
przewiduje przeprowadzenie badań wśród uczniów w wieku 15-19 lat. W ramach projektu 
uczeń zrealizuje badania polegające na pomiarach długości palca wskazującego i serdecznego 
lewej i prawej dłoni oraz pomiarach wysokości i masy ciała wśród swoich kolegów. Dodatkowo 
uczestnicy badań odpowiedzą na kilka pytań dotyczących nawyków i preferencji żywieniowych.
Uczestnik projektu zapoznany zostanie także, z metodologią badań przyrodniczych i nabędzie 
podstawowe umiejętności analizy statystycznej. (2 osoby)

dr Paulina Pruszkowska-Przybylska


