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Dyscyplina Nauki biologiczne 

1. dr Richard Bailey 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 richard.bailey@biol.uni.lodz.pl 
 42 635-44-33 
 0000-0001-9870-410X 

Moje badania dotyczą niezwykle 
powszechnego wśród organizmów zjawiska 
hybrydyzacji. Hybrydy mogą być słabiej 
dostosowanie do środowiska, jeśli genomy ich 
rodziców są niekompatybilne. Z drugiej 
strony,  
ze względu na wykształcenie nowych 
adaptacji, mogą pozytywnie oddziaływać na 
populacje, czasami prowadząc nawet do 
powstania nowych gatunków hybrydowych. 
Przedmiotem badań są ptaki (głównie wróble) 
oraz owady (galasówkowate  
i ich parazytoidy, koniki polne, motyle  
i ćmy). Moje badania dotyczą wpływu 
hybrydyzacji na ewolucję genomów  
i organizmów oraz tego, jak przyczynia się ona 
do kształtowania różnorodności biologicznej. 
Interesuje mnie, jak hybrydyzacja wpływa na 
adaptację  
do zmieniającego się klimatu i na interakcje 
między owadami i ptakami  
a roślinami, pasożytami, parazytoidami i 
patogenami. 

Wpływ hybrydyzacji na ewolucję, 
oddziaływania międzygatunkowe oraz 
dostosowanie środowiskowe ptaków  
i owadów 
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2. prof. dr hab. Janusz 
Błasiak 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 janusz.blasiak@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 43 34, 732 050 598 
 0000-0001-9539-9584 

Struktura DNA i RNA, uszkodzenia DNA, 
nowotwory złośliwe, zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem, autofagia, mitochondria 

1. Znaczenie autofagii w zwyrodnieniu 
plamki związanej z wiekiem 
2. Znaczenie mitochondrialnej kontroli 
jakości w zwyrodnieniu plamki związanej z 
wiekiem 

3. prof. dr hab. Bożena 
Bukowska 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 bozena.bukowska@biol.uni.lodz.pl 
 504015337 
 0000-0003-3044-2953 

Analiza cytotoksyczności stosowanych 
pestycydów; insektycydów 
fosforoorganicznych, neonikotynoidów oraz 
herbicydów. Ocena ich właściwości 
oksydacyjnych, antyesterazowych, 
apoptotycznych genotoksycznych i 
epigenetycznych. 
Ocena właściwości biologicznych 
powszechnie występujących w środowisku i 
organizmach żywych nanocżąstek 
polistyrenowych.  Badanie zależności ich 
toksyczności od średnicy.  Analiza eryptozy, 
właściwości oksydacyjnych, aktywności 
systemu antyoksydacyjnego oraz wpływu na 
błonę komórkową ww. nanoczastek. 

1. Ocena cytotoksyczności insektycydów 
najnowszej generacji - neonikotynoidów 
wobec komórek krwi człowieka (in vitro) 
2. Nanocząstki polistyrenowe (plastikowe) i 
ich wpływ na system pro i antyoksydacyjny 
oraz eryptozę krwinek czerwonych 
człowieka (in vitro) 

4. dr hab. Magdalena 
Druszczyńska, prof. UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 
magdalena.druszczynska@biol.uni.lodz
.pl 
 42 635 44 70 
 0000-0001-9386-4809 

badania z zakresu mikrobiologii i immunologii 
gruźlicy (podłoże komórkowe i molekularne 
zróżnicowanego przebiegu zakażenia 
prątkami; odpowiedź odpornościowa 
wzbudzana przez prątki wirulentne i 
szczepionkowe; niespecyficzne działanie 
szczepionki BCG; identyfikacja genetycznych, 
komórkowych i sekrecyjnych wyznaczników 
reakcji obronnych mogących stanowić o 
zwiększonym ryzyku zachorowania na gruźlicę 
i progresji zmian chorobowych u osób 
zakażonych prątkami) 

Szczepionka BCG jako immunomodulator 
wrodzonej odpowiedzi odpornościowej 
dzieci na antygeny wirusowe 
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5. dr hab. Joanna 
Grabowska, prof. UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 joanna.grabowska@biol.uni.lodz.pl 
 42 635-45-13 
 0000-0001-9924-0650 
 

Moje badania dotyczą ryb słodkowodnych, 
szczególnie gatunków obcego pochodzenia, 
które aktualnie uznawane są za inwazyjne w 
Polsce  
i w Europie. Interesuje mnie zarówno ich 
biologia (cechy strategii życiowych), ekologia 
(interakcje z rodzimymi i innymi obcymi 
gatunkami), jak i różne aspekty zachowania 
(konkurencja, agresja) ułatwiające ich 
rozprzestrzenianie się i tworzenie stabilnych 
populacji w nowo zajmowanych 
ekosystemach. Interesuję się również analizą 
zespołów ryb w kontekście zmiennych 
środowiskowych, mikrobiomami i 
behawiorem rozrodczym ryb. 

Biologia i ekologia inwazyjnych gatunków 
ryb 

6. dr hab. Maksim Ionov, 
prof. UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 maksim.ionov@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 43 80 
 0000-0001-7227-6864 

Biofizyka 
nanotechnologia 
biomedycyna 
dostarczanie leków 
terapia genowa 
biosystemy przeciwnowotworowe i przeciw-
neurodegeneracyjne 
Nano cząstki jako nośniki leków i materiału 
genetycznego w terapiach 
przeciwnowotworowych. 
Przeciwutleniająca aktywność nanocząstek i 
nanokompleksów 

Nano cząstki polimerowe jako nośniki siRNA 
w terapii genowej 
Nano cząstki polimerowe jako nośniki leków 
do komórek docelowych 
Dendrymery jako czynniki terapeutyczne w 
chorobach neurodegeneracyjnych. 
Przekroczenie bariery krew-mózg. 
Aktywność antyoksydacyjna związków 
naturalnych i syntetycznych 

7. dr hab. Edyta Kiedrzyńska 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 
 

 edyta.kiedrzynska@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 44 38 
 0000-0003-0649-4438 

Ekohydrologia. Eutrofizacja Morza 
Bałtyckiego. Jakość wód rzecznych. 
Hydrologia i transport zanieczyszczeń w 
ujęciu zlewniowym. Procesy sedymentacji 
wezbraniowej. Hydrologia, ekologia i 
zarządzanie obszarami dolin rzecznych. 
Punktowe źródła zanieczyszczeń – 
oczyszczalnie ścieków. Systemy biofiltracji 

Analiza udziału polskich rzek w zasilaniu 
Morza Bałtyckiego związkami biogennymi, 
ksenobiotykami oraz metalami ciężkimi. 
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ścieków. 

8. dr hab. Marcin 
Kiedrzyński 
 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 marcin.kiedrzynski@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 44 08 
 0000-0002-1751-9357 

Ekologia ewolucyjna roślin naczyniowych. 
Modelowanie nisz ekologicznych i zasięgów 
geograficznych. Mikrorefugia w zmieniających 
się warunkach kimatycznych. Różnorodność 
genetyczna roślin dzikożyjących i jej ochrona. 

Zjawisko poliploidyzacji w ewolucji roślin – 
nisze ekologiczne cytotypów. 
Ekotypy u roślin – poszukiwanie adaptacji 
do stresowych warunków środowiska. 
Dąbrowy świetliste jako siedliska refugialne.  
Mechanizmy kształtujące zmienność 
genetyczną w skrajnie małych, ginących 
populacjach roślinnych. 

9. Prof. dr hab. Barbara 
Klajnert-Maculewicz 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ  

 barbara.klajnert@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 44 29, 603 764 089 
 0000-0003-3459-8947 

Nanomedycyna, ukierunkowane przenoszenie 
leków, dendrymery, polimersomy 

Zastosowanie nanośników w terapii 
przeciwnowotworowej 

10. dr Philippe Kok, prof. UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 philippe.kok@biol.uni.lodz.pl 
 42 635-44-33 
 0000-0001-9743-9738 

Moje badania dotyczą głównie różnorodności 
taksonomicznej  
i genetycznej, wzorców ewolucyjnych (w tym 
współtworzących je procesów) oraz ich 
zróżnicowania w czasie  
i przestrzeni. Przedmiotem badań są płazy i 
gady. Obecnie stawiam sobie  
za cel określenie i zrozumienie wpływu 
ekstremalnych, ubogich w substancje 
odżywcze i pofragmentowanych 
ekosystemów (tepui czyli gór stołowych w 
Ameryce Południowej) na strukturę 
genetyczną, cechy fenotypowe (przy użyciu 
np. histologii, mikroskopowej tomografii 
rentgenowskiej, morfometrii geometrycznej), 
ekologię (termikę, wzorce przestrzenne, 
dynamikę populacji, układ drapieżnik-ofiara, 
ekologię odżywiania), a ostatecznie ewolucję 
kręgowców lądowych. 

1. Przeżyć w nieprzyjaznym środowisku – 
plastyczność ekologiczna a adaptacje” 

 
2. Genetyka porównawcza populacji, 
historia demograficzna i ekologia 
przestrzenna ropuch z rodzaju 
Oreophrynella 
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11. dr hab. Anna Krześlak, 
prof. UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 anna.krzeslak@biol.uni.lodz.pl 
 42 635 43 35 
 0000-0002-4982-7901 

Biologia nowotworów, modyfikacje 
epigenetyczne w chorobach nowotworowych, 
regulacja ekspresji genów, rola glikozylacji 
białek w komórkach nowotworowych (ze 
szczególnym uwzględnieniem O-GlcNAcylacji) 
w regulacji metabolizmu, proliferacji, 
apoptozy, autofagii i metastazy.  

Wpływ zaburzeń O-GlcNAcylacji na 
metabolizm glukozy komórek 
nowotworowych oraz 
przeciwnowotworową efektywność 
inhibitorów metabolizmu. 
 
Zaburzony metabolizm energetyczny jest 
jedną z najważniejszych cech komórek 
nowotworowych, dlatego stał się 
obiecującym celem dla potencjalnych leków 
przeciw-nowotworowych. Dostępność 
składników odżywczych jest głównym 
czynnikiem determinującym proliferację  
komórek i progresję nowotworów. Dobrym 
kandydatem na czynnik łączący metabolizm 
z proliferacją komórek nowotworowych jest 
O-GlcNAcylacja, której zaburzenia często 
obserwowane są podczas procesu 
nowotworzenia.  Celem badań jest 
określenie w jaki sposób zmiany O-
GlcNAcylacji mogą wpływać na 
uwrażliwienie komórek na czynniki 
stanowiące potencjalne leki wycelowane w 
metabolizm nowotworów. 

12. dr hab. Katarzyna 
Miłowska, prof. UŁ 

 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 
katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl   
  42 635 44 78         

 0000-0002-4050-2756 

Doświadczenia zmierzające do opracowania i 
wykorzystania systemów opartych na 
nanocząstkach do przenoszenia i ochrony 
siRNA podczas transportu do komórek 
docelowych, a także ułatwienia jego wejścia do 
cytoplazmy i uwolnienia w komórce. W tym 
celu oceniane będzie tworzenie kompleksów 
nanocząstek z siRNA, ich stabilność, możliwość 
i wydajność transfekcji oraz cytotoksyczność i 
hemotoksyczność. 

Nanocząstki jako potencjalne nośniki siRNA 
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13. dr hab. Beata Olas, prof. 
UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 beata.olas@biol.uni.lodz.pl   
 42 635 44 84     

 0000-0002-7048-2952 

 

Stres oksydacyjny i jego parametry, 
Antyoksydanty, 
Hemostaza, Suplementy diety 

Rokitnik zwyczajny jako źródło związków o 
aktywności antyoksydacyjnej i 
antypłytkowej 

14. dr Martin Reichard, prof. 
UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 martin.reichard@biol.uni.lodz.pl 
 42 635-44-33 
 0000-0002-9306-0074 

Moje badania dotyczą głównie ekologii 
ewolucyjnej ryb. Dane pozyskuję  
w ramach badań terenowych, eksperymentów 
laboratoryjnych oraz stosując tzw. 
mezokosmosy.  
Moje badania mają wymiar bahawioralny, 
ekologiczny i genetyczny, a ich główne kierunki 
to m. in.: (1) ewolucja starzenia się i jej wpływ  
na historie życiowe afrykańskich 
proporczykowców, (2) koewolucja pomiędzy 
pasożytniczymi giętkozębami centkowanymi i 
ich gospodarzami,  (3) rola gatunków 
inwazyjnych w szybkiej ewolucji, (4) dobór 
płciowy, jego ewolucja oraz wpływ na 
dywersyfikację gatunków. 

Wpływ gatunków inwazyjnych na dynamikę 
koewolucji różanki i słodkowodnych małży 

15. dr hab. Agnieszka 
Robaszkiewicz 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 
agnieszka.robaszkiewicz@biol.uni.lodz.
pl 
 42 635 41 44 
 0000-0002-6265-5585 

  

 

Regulowanie transkrypcji, ekspresja genów, 
wpływ cyklu komórkowego/proliferacji na 
transkrypcję, molekularne podstawy zmian 
ekspresji genów w trakcie różnicowania 
komórek i procesu nowotworzenia, 
epigenetyka, enzymy remodelujące 
chromatynę, oporność wielolekowa 

Molekularne podstawy nadekspresji białek 
ABC w komórkach nowotworowych i 
wynikającej z tego oporności wielolekowej 
nowotworów (identyfikacja cech DNA i 
chromatyny warunkujących zwiększoną 
ekspresję transporterów ABC w trakcie 
procesu nowotworzenia, poznanie 
enzymów uczestniczących w tym procesie, 
zastosowanie niskocząsteczkowych 
związków mających na celu obniżenie 
ekspresji białek ABC i nasilenie toksyczności 
leków przeciwnowotworowych) 

16. dr hab. Małgorzata 
Rogalińska, prof. UŁ 
 

 
malgorzata.rogalinska@biol.uni.lodz.pl 
 42 6354379 

Opracowanie profilu badań polegających na 
kompleksowym pomiarze stresu 
oksydacyjnego;  

Poszukiwanie czynników wpływających na 
stan zdrowia i wydłużenie życia człowieka 
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Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 0000-0002-1206-2642 Dostosowanie zindywidualizowanych zaleceń 
terapeutycznych i suplementacji oraz wysiłku 
fizycznego i diety. 

17. dr hab. Carl Smith, prof. 
UŁ 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 carl.smith@biol.uni.lodz.pl 
 42 635-44-33 

 0000-0003-3285-0379 
 

Moje badania dotyczą ewolucji systemów 
kojarzenia się, zachowań związanych z 
rozrodem, a także szerokich zagadnień z 
zakresu ekologii behawioralnej i ewolucyjnej.  
W badaniach wykorzystuję różnorodne 
techniki, w tym odnoszące się do: obserwacji 
zachowania, analizy na poziomie populacji, 
genetyki populacyjnej, pochodzenia 
organizmów, fizjologii, analizy porównawczej, 
a także nowatorskiego podejścia 
statystycznego. Pracuję głównie z rybami, ale 
interesuję się również innymi gatunkami 
kręgowców. 

„Wybredne samce i kolorowe samice  
u ryb pielęgnicowatych” 

18. prof. dr hab. Katarzyna 
Woźniak 
 
Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska UŁ 

 katarzyna.wozniak@biol.uni.lodz.pl 
 042 635 47 76 
 0000-0001-6666-7973 
 

Komórkowe oraz molekularne mechanizmy 
działania związków o aktywności 
przeciwnowotworowej, obejmujących leki, 
nowe związki chemiczne, a także substancje 
pochodzenia roślinnego 

Komórkowe oraz molekularne mechanizmy 
uwrażliwiania komórek nowotworowych na 
leki przeciwnowotworowe przez substancje 
pochodzenia roślinnego 

Dyscyplina Nauki chemiczne 

1. dr hab. Grzegorz Jacek 
Celichowski, prof. UŁ 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
grzegorz.celichowski@chemia.uni.lodz.
pl 
 42 635 57 98 
 0000-0002-1624-3088 

Wytwarzanie, modyfikacja, charakterystyka 
fizykochemiczna i zastosowania praktyczne 
nanostruktur metalicznych w tym głównie 
nanocząstek i nanodrutów srebra i złota.  
Wytwarzanie i badania nanostruktur typu 
rdzeń-otoczka (core-shell) metaliczno-
tlenkowych. 
Wytwarzanie i praktyczne zastosowania 
powierzchni superhydrofobowych i 
przeciwoblodzeniowych. 
Wytwarzanie cienkich powłok i modyfikacje 
powierzchni oraz ich badania ze szczególnym 

Wytwarzanie i badanie nanodrutów srebra 
pokrytych cienkimi powłokami tlenków 
cyny, cynku i żelaza w postaci czystej i 
domieszkowanej innymi metalami. 
Praktyczne wykorzystanie w/w nanostruktur 
do modyfikacji materiałów tekstylnych i w 
fotokatalizie. 
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uwzględnieniem spektroskopii FT-IR. 

2. prof. dr hab. Witold 
Ciesielski 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
witold.ciesielski@chemia.uni.lodz.pl 
 504919198 
 0000-00022115-0214 

Chemia analityczna, elektrochemia, 
chromatografia cieczowa, spektrofotometria 

Nowe narzędzia diagnostyczne w badaniach 
kinetyki reakcji elektrodowej 
 

3. prof. dr hab. Rafał 
Głowacki 
 
Wydział Chemii UŁ 

 rafal.glowacki@chemia.uni.lodz.pl 
 6355835 
 0000-0003-0071-1470 

  
 

 Zastosowanie technik łączonych, 
chromatografii cieczowej (HPLC-DAD, HPLC-
FLD, HPLC-ELSD, HPLC-MS/MS) i 
chromatografii gazowej (GC-MS) w analizie 
próbek pochodzenia naturalnego.  

 Przygotowanie próbki do analizy 
chromatograficznej; derywatyzacja 
chemiczna, ekstrakcja. 

Analityka biologicznie istotnych związkow 
siarki. 

Zastosowanie chromatografii cieczowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-
MS/MS) do oznaczania wybranych 
związków biologicznie ważnych. 

4. prof. dr hab. Jarosław 
Grobelny 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
jaroslaw.grobelny@chemia.uni.lodz.pl 
 42 635 58 37 
 0000-0003-2648-2186 

Nanotechnologia; synteza, funkcjonalizacja, 
charakterystyka i zastosowanie nanocząstek; 
ukierunkowane dostarczanie leków; 
nowoczesne preparaty antywirusowe; 
bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów 

Synteza, funkcjonalizacji i charakterystyka 
nanocząstek metalicznych. 

5. dr hab. Marcin Jasiński, 
prof. UŁ 
 
Wydział Chemii UŁ 

  marcin.jasinski@chemia.uni.lodz.pl 
  (42) 635 5766 
   0000-0002-8789-9690 

Synteza organiczna, związki heterocykliczne i 
fluoroorganiczne, mechanizmy reakcji, związki 
naturalne i ich analogi strukturalne 

(a) chemia anionu alkoksyallenowego 
(b) fluorowane 1,3-dipole w syntezie 
związków biologicznie ważnych 
(c) heterocykle azotowo-siarkowe – synteza 
i analiza właściwości 

6. prof. dr hab. Piotr 
Kaszyński 
 
Wydział Chemii UŁ 

 piotr.kaszynski@chemia.uni.lodz.pl  
 42 635 57 52 
 0000-0002-2325-8560 

Synteza nowych układów heterocyklicznych, 
generowanie stabilnych rodników oraz 
badania spektroskopowe, magnetyczne z 
elementami chemii obliczeniowej.  

Stabilne rodniki organiczne jako 
nowoczesne materiały molekularne 

7. dr hab. Magdalena 
Małecka, prof. UŁ 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
magdalena.malecka@chemia.uni.lodz.pl  

42 635 57 31, 602372707 
 0000-0003-3384-9855 

Krystalografia, krystalochemia, struktury 
krystalicznie związków biologicznie czynnych, 
eksperymentalna gęstość elektronowa, 
wiązania międzycząsteczkowe (w tym 

Struktura krystaliczna związków biologicznie 
czynnych. 

https://www-1scopus-1com-10yac8ib608c8.han.cib.umed.lodz.pl/redirect.uri?url=https://orcid.org/0000-0003-0071-1470&authorId=6701329362&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0003-0071-1470&category=orcidLink%22
http://orcid.org/0000-0002-2325-8560
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wodorowe) 

8. prof. dr hab. Marcin 
Palusiak 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
marcin.palusiak@chemia.uni.lodz.pl 
 42 635 57 33; 504 984 038  
 0000-0002-0032-0878 

Krystalografia, chemia obliczeniowa, chemia 
strukturalna, natura wiązań chemicznych w 
tym oddziaływania niekowalencyjne. 

Synteza ko-kryształów związków 
biologicznie czynnych oraz ich badania 
strukturalne z wykorzystaniem dyfrakcji 
promieni X. 

9. dr hab. Jarosław 
Romański, prof. UŁ 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl 
 42 635 57 69 

 0000-0001-6043-2735 

chemia organiczna, związki heteroorganiczne, 
synteza organiczna, związki optycznie czynne, 
związki makrocykliczne, reakcje asymetryczne 

Synteza i zastosowanie optycznie czynnych 
bis-epoksydów 

10. prof. dr hab. Sławomira 
Skrzypek 
 
Wydział Chemii UŁ 

 
slawomira.skrzypek@chemia.uni.lodz.
pl 
 635-57-85 
 0000-0003-2037-5304 

 

1. Oznaczanie związków biologicznie czynnych 
z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
analizy instrumentalnej. 
2. Modyfikacji powierzchni elektrod stałych 
(cienkie warstwy tlenków metodą zol-żel, 
nanomateriały: nanorurki, grafen, różne 
rodzaje polimerów przewodzących: 
polianilina, PEDOT, nafion, biokompozyty: 
enzymy immobilizowane w matrycy 
polimerowej 
3. Elektrochemia polaryzowalnych granic 
fazowych typu ciecz-ciecz (miniaturyzacja, 

opracowanie sensorów, modyfikacja) 

1. Wykorzystanie spolaryzowanych granic 
cieczowych w diagnostyce medycznej.  
 
2. Opracowanie drukowalnych materiałów 
adsorpcyjnych do usuwania jonów metali 
ciężkich. Połączenie techniki druku 3D z 
adsorpcyjną spektrometrią atomową.   

  

Dyscyplina Nauki fizyczne 

1. dr hab. Stanisław 
Bednarek 
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 stanislaw.bednarek@uni.lodz.pl 
 42 635 56 83 
 0000-0001-5172-2595 

nauki fizyczne Antropogeniczne anomalie grawitacyjne 
Grawimetria wysokiej czułości 
Tomografia grawitacyjna 

2. prof. dr hab. Włodzimierz 
Bednarek 
 
Wydział Fizyki i 

 wlodzimierz.bednarek@uni.lodz.pl 
 42 635 56 45; 42 635 56 63 
 0000-0003-0605-108X 

Nauki fizyczne, Astrofizyki wysokich energii Tematem pracy doktorskiej będzie badanie 
procesów emisji promieniowania gamma ze 
źródeł kosmicznych. Celem będzie 
skonstruowanie modeli procesów wysokich 
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Informatyki Stosowanej 
UŁ 

energii zachodzących w tych źródełach  i 
określenie poziomu emisji gamma  przy 
pomocy metod modelowania 
numerycznego. Wyniki badań teoretycznych 
zostaną skonfrontowane z wynikami 
obserwacji tych źródeł za pomocą 
teleskopów satelitarnych i naziemnych. 
Potencjalny promotor jest członkiem 
współpracy MAGIC które prowadzi tego 
typu obserwacje. Badania bedą realizowane 
w ramach grantu OPUS przyznanego przez 
Narodowe Centrum Nauki.  

3. dr hab. Paweł Kowalczyk  
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 pawel.kowalczyk@uni.lodz.pl 
 42 635 56 10 
 0000-0001-6310-4366 

Fizyka nanomateriałów, materiałów 
dwuwymiarowych oraz ich hybryd. Ich 
struktura elektronowa i morfologiczna. 
Badania z wykorzystaniem mikroskopii 
bliskich oddziaływań (STM, STS, AFM) oraz 
globalnych technik charakteryzacyjnych (XPS, 
AES, UPS, ARPES). Wzrost materiałów w 
warunkach ultra-wysokiej próżni. 

1. Elektronika w oparciu o topologiczne 
materiały dwuwymiarowe: skuteczne 
metody ochrony stanów 
krawędziowych w dwuwymiarowych 
izolatorach topologicznych - bizmutenie 
i antymonenie 

2. Badanie procesów przełączania 
rezystywnego w układach opartych o 
dichalkogenki metali przejściowych. 

4. prof. dr hab. Krzysztof 
Kowalski 
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 kowalski@uni.lodz.pl 
 42 635 56 71 
 0000-0003-2160-0526 

Kwantowanie na rozmaitościach o 
nietrywialnej topologii ze szczególnym 
uwzględnieniem stanów koherentnych, 
relatywistyczna mechanika kwantowa w 
zakresie fizyki statystycznej i termodynamiki 
oraz mechaniki hamiltonowskiej, zagadnienia 
kwantowej ewolucji, teoria nieliniowych 
układów dynamicznych. 

Praca doktorska dotyczy entropii i 
entropijnych relacji nieoznaczoności dla 
mechaniki kwantowej na rozmaitościach o 
nietrywialnej topologii.  W szczególności 
przewiduje się zbadanie entropii Wehrla 
oraz entropijnych relacji nieoznaczoności 
dla stanów koherentnych cząstki na okręgu i 
sferze. 

5. dr hab. Witold Kozłowski 
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 witold.kozlowski@uni.lodz.pl 
 662 639 075 
 0000-0003-0341-1481 
 

Badania eksperymentalne 
STM/AFM/MFM/XPS nanostruktur i 
powierzchni (m.in. struktury oparte na 
grafenie (nanorurki węglowe, fulereny, grafit i 
grafen), struktury magnetyczne, elektronika 
elastyczna, tlenki metali przejściowych, 

1. Temat prac wykonanych  przez 
doktoranta będzie dotyczył układów 
hybrydowych: 
„Wzrost warstw dichalkogenków metali 
przejściowych w układzie z grafenem” 
Finansowanie: grant Sonata bis 8 
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molekuły. 2. Spinowo-orbitalna fizyka w grafenie na 
skutek efektu bliskości w heterstrukturach 
van der Waalsa bazujących na izolatorach 
topologicznych z asymetryczną inwersją i 
półmetalach Weyla typu II 
Finansowanie: grant Opus-16 

6. dr hab. Jarosław 
Perkowski 
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 jaroslaw.perkowski@uni.lodz.pl 
 42 635 56 41, 42 635 56 21 
 0000-0002-9142-329X 

Eksperymentalna fizyka jądrowa Badanie reakcji wywołanych przez neutrony 
ważnych z punktu widzenia astrofizyki lub 
energetyki jądrowej. Badania będą 
prowadzone przy spalacyjnym źródle 
neutronów w CERN  
w ramach  międzynarodowej współpracy 
n_TOF. 

7. dr hab. Julian Sitarek 
 
Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej 
UŁ 

 jsitarek@uni.lodz.pl 
 42 635 56 47 
 0000-0002-1659-5374 

Promieniowanie gamma bardzo wysokich 
energii, teleskopy czerenkowskie 

Monitorowanie emisji promieniowania 
gamma bardzo wysokich energii z 
aktywnych galaktyk przy użyciu teleskopów 
LST 

Dyscyplina Matematyka 

1. prof. dr hab. Adam 
Paszkiewicz 
 
Wydział Matematyki 
i Informatyki UŁ 

 
adam.paszkiewicz@wmii.uni.lodz.pl 
 42 635 59 37; 42 635 59 62 
 0000-0002-1197-413X 

1. Teoria prawdopodobieństwa. 
2. Statystyka matematyczna. 
3. Analiza funkcjonalna (w szczególności 

teoria operatorów i teoria algebr 
operatorowych w przestrzeni Hilberta). 

4. Zastosowania teorii 
prawdopodobieństwa w teorii miary, 
teorii szeregów ortogonalnych i teorii 
informacji i entropii. 

1. Zbieżność prawie wszędzie szeregów 
ortogonalnych w L2 oraz ciągłość prawie 
pewna pól zmiennych losowych 
w przestrzeniach Lp. 

2. Konstrukcje fenomenalnych zbiorów, 
takich jak zbiór Kakeyi, który ma miarę 
0 w ℝ2 i zawiera odcinki jednostkowe 
o dowolnych kierunkach. Nowe 
zastosowania martyngałów 
(stanowiących klasyczny temat w teorii 
gier). 

3. Podstawowe relacje pomiędzy 
podstawowymi klasami operatorów 
w przestrzeni Hilberta. Przykładem jest 
przedstawienie operatora 
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ograniczonego jako kombinacji liniowej 
możliwie małej ilości projektów. Mogę 
tu zaproponować metody, które 
badałem przez dziesięciolecia i wiele 
nowych problemów. 

4. Łańcuchy Markowa, błądzenia 
przypadkowe, procesy gałązkowe 
w tworzeniu nowych modeli 
statystycznych. W tym próby 
modelowania zjawisk geologicznych 
i rynków. 

Dyscyplina Nauki o Ziemi i środowisku 

1. prof. dr hab. Krzysztof 
Fortuniak 
 
Wydział Nauk 
Geograficznych UŁ 

 krzysztof.fortuniak@geo.uni.lodz.pl 
 42 665 59 54 
 0000-0001-7043-9751 

klimatologia, w szczególności: klimat miast; 
procesy wymiany masy, energii i pędu 
pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą; 
bilans gazów cieplarnianych różnych 
ekosystemów 

Wymiana gazów cieplarnianych pomiędzy 
ekosystemem bagiennym Biebrzańskiego 
Parku Narodowego a atmosferą na 
podstawie pomiarów bezpośrednich 
(metoda kowariancja wirów) i zdjęć 
fenologicznych. 

2. dr hab. Piotr Kittel 
 
Wydział Nauk 
Geograficznych UŁ 

 piotr.kittel@geo.uni.lodz.pl 
 42 665 59 60 
 0000-0001-6987-7968 

Geomorfologia, paleogeografia vistulianu i 
holocenu, geoarcheologia 

Zagadnieniach z pogranicza nauk o Ziemi i 
archeologii oraz badania relacji człowiek-
środowisko. Badania nad wpływem 
elementów środowiska na dawne 
społeczności ludzkie oraz oddziaływaniem 
człowieka na środowisko 

3. prof. dr hab. Edmund 
Tomaszewski 
 
Wydział Nauk 
Geograficznych UŁ 

 
edmund.tomaszewski@geo.uni.lodz.pl 
 42 665 59 43 
 0000-0003-4375-3638 

Geografia fizyczna, hydrologia, 
hydrometeorologia, gospodarka wodna 

Geografia fizyczna, hydrologia, 
hydrometeorologia, gospodarka wodna 

4. dr hab. Maciej 
Ziułkiewicz, prof. UŁ 
 
Wydział Nauk 

 maciej.ziulkiewicz@geo.uni.lodz.pl 
 510 374 099 
 0000-0002-9193-845X 

Hydrochemia, hydrogeologia, krenologia, 
telmatologia, ochrona środowiska. 

Rola strefy hyporeicznej w kształtowaniu 
jakości zasobów wodnych na obszarze 
zurbanizowanym i poza nim. 



Aktualizacja 28.04.2021 
 

Geograficznych UŁ 

 

 

 


