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doktoranckich finansowanych w trybie konkursowym w roku 2017

w
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WYDZI^Ł RoLNICZO - EKONOMICZNY

Nr
tematu

Imię i Nazwisko Temat
Kwota
wzł

4156
dr inŻ. Maciej
Chowaniak

Wpły* Systemów uprawy i okrywy roŚlinnej nanatężenie
procesów erozyj nych (kontynuacj a)

4101,19

41,01
dr inŻ. Monika
Tabak

Wymywanie składników pokamowych z gleb nawozonych
siarką odpadową

470r,19

4102

dr tnŻ.
MaŁgorzata
Koncewicz-
Baran

ocena wpływu nawozów z biowęgla i dolomitu na wybrane
właŚciwości gleby lekkiej oraz plonowanie i skład
chemiczny roślin

4101,19

4175
dr inż.
Agnieszka
Józefowska

ZroŻnicowante aktywnoŚci mikrobiologicznej w glebach
siedlisk leśnych Pienińskiego Parku Narodowego
(kontynuacia)

4101,19

4103
dr iwŻ. Anna
T,enart-Boroń

B adani e zanie czy szczenia mikrobi o I o giczne go p o wi etrza
wybranych miejscowoŚciach turystycznych
uzdrowiskowYch w wo| ewód ztwie małopolskim

w
i 4101,r9

4104

dt tnŻ'
Katarzyna
Wolny-
Koładka

ocena stanu mikrobiologicznego wód uzytku ekologicznego

,,Staw przy Kaczeńcowej'' w Nowej Hucie oraz molekularna
i fenotypowa analłza lekooporności szczepów bakterii
Escherichia coli izolowanych ze zbiornika

4101.19

4105
dr Barbara
Kiełbasa

Czynniki współpracy tta obszarach wiejskich w procesie
kreowania innowacyj no ś ci i podno szeni a konkurencyj no ści

1913,89

4106
dr inŻ.Łvkasz
Paluch

Perspektywy rozwoju rynku nawozów siarkowo-
wapniowych powstałych na bazie rea-gipsu w Polsce 1913,89

4107
dr Andrzej
Pisulewski

Ataltzanaturalnei stopy bezrobocia w Polsce 19 1 3,89

4182
dr inŻ.
Aleksandra
Płonka

Poj ęcie sustainabl e dev el opment w świadomości społecznej

- badanie stosunku społeczeństwa do zagadniei
zr ownow aŻone go rozwoi u (kontynuaci a)

1913,89

4108
mgr tnŻ. Karol
Bulski

Jakośó mikrobiolo glczna powietrza w pomieszczeriach
gabinetu weterynaryj nego

4101,19



4109
mgr lnŻ.
Barbara Janus

Wpływ zabiegow pratotechnicznych na występowanie 1

właściwoŚci wybranych zlół łąkowych 410r,19

4110
mgr
Magdalena
Kasjaniuk

Przebieg mikrosporo gęnezy u eksperymentalnych
mieszańców fTexas x North Carolina oraz North Carolina x
Texas) dwupiennego gatunku szcza'wiu Rumex hastatulus
oraz roŻnice molekularne pomiędzy genomami ich form
rodzicielskich

4101,19

4111
mgr Lnz.

Wojciech
Kępka

ocena wpłpvu fusów zkaw1r i kompostów z fusów zkav,ry
na aktywnośó enzymatyczną gleby

4101,19

4tt2
mgr tnz.
Joanna
Kowalska

AtaIiza ilościowa i jakoŚciowa minerałów ciężktch oraz
właściwoŚci mikromorfologicznych w poziomach
senetycznYch eleb pogórzaKarpackiego i Podhala

410r,19

4113
mgr rnz.
Mateusz
Krupa

Wpływ preparatów biologicznych na
fitotoksycznego oddziaływania herbicydów i
wapnia na wybrane genotypy tatarki
( F as opyr um t at ar i c um Gaertn)

znoszenle
cyjanamidu
zvłyczajnej

4101,r9

411,4

mgt inŻ.
Emilia
Morańska

Wpływ elicytorów biotycznych na wzrost roślin Leucojum
aestivum L. w kulturach płynnych wytrząsanych

4r0I,l9

4115
mgr inz. Anna
Ślizowska

Wpływ zroŻnicowanego nawozenia azotowego i szczepienia
bakteryjnego na zdolnoŚć kięłkowania oraz rozwój siewek
soi (Glycine max (Linne) Menill)

4r01,19

4116
mgr Damian
Jasiński

Współdziałanie w procesie rozwoju drobnotowarowych
gospodarstw rolnych zrzeszonych w grupy producentów
rolnych

1913.89

4117
mgr Piotr
Rachwał

Efektywność produkcyj no-ekono miczna inwestuj ących
gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach o

rozdrobnionei struktu rue agr arnei

1913,89

RAZEM 68900

WYDZIAŁ LEŚNY

4458
dr tnŻ. Anna
Ilek

Wpły* czasu przesychania materii organicznej na dynamikę
zatzymywania wody przęz ektopróchnicę górskich gleb

1eŚnvch

14500

4459

dr inŻ.
Bartłomiej
Woś

Właściwości materii organicznej gleb wyksztaŁcających się z
substratów zawierających węgiel geogeniczny na obiektach
pogómiczych zrekultywowanych dla leśnictwa

1 5000

4460
mgr inż' Jakub
Goczał

Mozliwość wykorzystania asymetrii fluktuacyjnej i wielkoŚcr
ciała jako indykatora stresu rozwojowego populacji
inwazyjnych gatunków szkodników leśnych na przyl<ł-adzie

ścigi matowej Tetropium fuscum (Fabr., I]87) (Coleoptera
Carambycidae)

8800

4461

mgr rnz.
Adam
Śmisie1ski

Wpływ konkurencj L na przyrost drzew w naturalnych
drzewostanach wyzowych

9700

4462
mgr nz.
Wojciech
Witek

strefyRola systemów
włośnikowej drzew

korzeniowych w zasilaniu
leŚnych wodą opadową

I 1000

RAZEM 59000



WYDZIAŁ HoDowLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

4266
dr inŻ.
Dominika
Kułai

Polimorfizm genu osteopontyny i jego wpływ na uzytkowośó
mleczną i rozpłodową krów oraz podatnoŚó na mastitis 4000

4267 dr inz.
Marta Basiasa

Parazytofauna kormorana czamęgo (Phalacrocorax carbo) z
terenu powiatu krakowskiego 5000

4268 dr Anna
Karpeta

Przebieg stresu oksydacyj nego W pęcherzykach j ajnikowych
świni (Sels Slłofą domesticus) po ekspozycji na nitrofenole 8000

4269
& inŻ'
Katarzyna
Kirsz

Wpły* centralnych iniekcji oreksyny A na aktywnośó
wydzielnic zą przy sadki gruczołowej owiec 10000

4270 dr inŻ" Sylwia
Pałka

Parametry jakości mięsa królików termondzkich białych
8000

42V1 dr inŻ.
Jadwisa Flasa

Związek między wiekiem cieląt a ekspresją mRNA IL-4
oraz STAT3 8900

4272 mgr Weronika
Penar

Wstępna charakterystyka sygnałów dŹwiękowych kotów rasy
syberyjskiej 6000

4273 mgr inz. Anna
Grzesiakowska

Wpływ nanocząsteczek
integralność chromatyny

srebra w warunkach in vitro
w komórkach szynszyli

na
6000

4274
mgr tnz"
Magdalena
Trela

Wpływ suplementacji in oyo
embriogenezy zarodka kurzego z
zmeta|ami cięzkimi

tauryny na przebieg
uwzględnieniem interakcj i 6000

4275 mgr Anna
Wvrobisz

Współwystępowanie
Trichostrongylidae
wysokosórskich

róŻnyclt gatunków nicieni z rodziny
u dzikich ptzeŻuwaczy z obszarów 6000

4276 mgr inz. Joanna
Woiciechowska

Wpływ wybranych
kości piszczelowej I

czynników na strukturę i wytrzymałość
udowej kur cząt broj lerów 6000

4277 mgr inŻ' Anna
Borsuk

Udzlał rezystyny w
TCPTP związanej z

regulacj i ekspresj i fosfatazy tyrozynowej
rozwoj em centralnej leptynooporno Ści 6000

4278 mgr Olga
Jarnecka

Konstrukcja indeksu
simentalskiego

pokroju nóg i racic bydła
6000

4279 mgr inz" Marta
Malkiewicz

PrzydatnośÓ paszowa liści hybrydy Paulownia elongata x
P a u I o w ni a fo r t u n e i w zywi eni u zw ter ząt pr zeŻuw aj ący ch 6000

RAZEM 91 900

WYDZIAŁ INZYNIERII ŚnonowISKA I GEODEZJI

4301
dr inż. Sabina
Angrecka

Występowanie stresu
czasu trwania upałów

cieplnego u bydła w zaleŻnościod
6280

4302
dr tnŻ. Renata
Rózycka-Czas

Rola stanu ładu przestrzennego w realtzacji i wdrozeniu
koncepcji smart city 6280

4303
dr tnŻ. Barbara
Czesak

Tereny zielone i zaniechane w przestrzeni miejskiej i
wiejskiej 6280



4304
dr inŻ. Karol
Król

Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map
lokalizacj i obi ektów przestr zenny ch 6280

4305
dr inŻ. Karol
P1esiński

Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię i morfologię
koryta rzecznęgo 6280

4306
dr inż.
Mateusz
StrutvńSki

Prognoza intensywności procesów fluwialnych oraz
w alory zacja hydromorfolo giczna górne go odcinka Wi słoki

6280

4307
dt tnŻ. Maciej
Wyrębek

Wpływ formy użytkowania terenu w korytach
wielodzielnych na warunki wód wezbranych naprzyl<ładzie
doliny Prądnika

6280

4308
dr tnŻ.
Wioletta
Ż'arnowiec

Lnallzazwiązku ewaporacji zpowierzchniami lustra wody z
wybranymi parametrami meteorolo grcznymt

6280

4309
dr inŻ. Tomasz
Stachura

Mo delowanie promieniowania słoneczne g o dla ur ządzen
pozyskujących energię słoneczną 6280

4310
dr inŻ.Łukasz
Borek

ocena jakości wód i zagroŻenia eutroftzacją sztucznych
zbiomików wodnych na tęrenie województwa małopolskiego
o róznYm charakterzę zastlania

6280

4311
dt tnŻ. Edyta
Kruk

Wykorzystanie naturalnych markerów glebowych i
naziemnego skaningu laserowego w badaniach erozii wodnej 6280

4312
dr Ańur
Płaneta

Komutant operatora przesunięc ia na drzewach skierowanych 6280

4313
dr Tomasz
Beberok

oszacowanie norm Lp projekcji Bergmana na trojkącie
Hańogsa 6Ż80

4314
dr Anna
Gierzkiewicz-
Pieniązek

Wspierany komputerowo dowód chaotycznoŚci układu
modelującego rotację

6280

4315
mgr inz.
Joanna Krużel

Regionalne zróżntcowanie warunków termiczno-opadowych
na obszarze polski 4000

4316
mgt Lnz.

Przemysław
Klapa

ocena mozliwości wykorzystania danych
fotogrametrycznych oraz narzędzi GIS w tworzeniu średnio
i więlkoskalowvch opracowań kańo grafi c zny ch

4000

4317
mgt Inz.
Tomasz
Noszczyk

Zmtana uzytkowania gruntów a pozyskiwanie energii
odnawialnei

4000

4318
mgr tnŻ. Marta
Szylar

Aplikacja metod taksonomii numerycznej do badań
zagospodarowania przestrzennego 4000

4319
mgr inŻ. Anita
Kukulska

Zastosowanie narzędzi GIS w analizach struktury i geometnt
ustaleń miej scowych planów zago spodarowania
orzestrzennego

4000

4320
mgr lnz.
Agnieszka
Głowacka

Wyko rzyst anie naziemne g o skanin gu I as erow e go pt zy
budowię modęli BIM wraz z weryfikacją poziomu
dokładności LoD w aspekcie budowy katastru
wielkowvmiarowego

4000

4321
mgr inz. Piotr
Bozek

Optymalizacj a danych tel edetekcyj nych pozyskany ch z
wykorzystaniem lotniczego skaningu laserow ego przy
pomocv narzędzi informatyc zny ch

4000

RAZEM l159Ż0



WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRoDNICTWA

4501
Dr inż.
Magdalena
Nawrotek

obserwacje zasiedlania przez roŚlinnośó spontaniczną, jej
waloryzacja oraz opracowanie zdręcęn doboru gatunkowego
i pielęgnacii ekstensywnego zielonego dachu

I 1000

4s02
}dgr inŻ.
Mariya Halka

Wyko rzy st ante zw iązkó w j o do o r ganiczny ch w pro c e s i e

biofortyfikacji roŚlin w jod - zaIys molekularnych i
biochemicznych mechanizmów jodobenzoesanów w
roślinach pomidora

1 s000

4503
mgr inż.
Katarzyna
Stelmach

Anallza ruchomych elementów genetycznych typu MITE
genomie marchwi typu wschodniego oraz wykorzystanie
polimorfizmu ich insercii jako markerów molekulamych

w
1 s000

4504
mgt Lnz.

Tomasz
Oleszkiewicz

Identyfikacj a składników pozywki mineralnej
modyfikuj ących akumulacj ę karotenoidÓw w kalusie
marchwi in vitro

4000

4505
mgr tnż. Anna
Nawrocka

opracowanie wzorców do rczp oznawania podgatunków
linii ewolucyjnych pszczoły miodnej na podstawie
pomiarów skrzydeł

I

4000

4506
mgr inz. Piotr
Bucki

Wpły* roślin okrywowych, Ściółkowania i osłaniania roslin
materiałami organicznymi i syntetycznymi na warunki
Środowiska' plonowanie i wartość biologiczną cukinii w
uprawie ekologicznej

4000

4507
mgt inŻ.
Katarzyna
Stromczńska

ocena wzrostu roślin pnących uprawianych w warunkach
suszy

4000

4508
mgr tnż.
Dawid Kocot

Wybrane aspekty rozmnaŻania generatywnego u rodzimych
ratunków z rodzĄu Ranunculus

4000

4509
mgr rnz.
Izabę|a
Sachrvń

Kultury in vitro pigwowca j apońskiego
japonica Thunb. Lindl. Ex Spach) jako
b io 1o eicznie aktywnych związków

(Chaenomeles
potencjalne żrodŁo 4000

4510
mgr tnŻ. Rafał
Szyrszeń

Lnaliza bio lo gii kwitnienia or az o cęna stopnia
samopłodnoŚci kolcowoju plamist ego (Ly cium b arb atum
lini LB3

L.) 4000

4511
mgr inz.
Marcelina
Machura

Wpływ naturalnych substancji na zdrowotnoŚć warzyw
korzeniowych

4000

RAZEM 73000

WYDZIAŁ INZYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

4638
dr inŻ.
Stanisław
Famielec

okre Ślenie wybranych parametrów fi zyko chem iczny ch
bio o dpadów zbier any ch s elektywnie

4550

4639
dr tnŻ. Maciej
Gliniak

Wpływ Zaawansowanych technologii utleniających
proces unieszkodliwiania odcieków Z procesu
kompostowania odpadów

na
1 3000

4640
mgt lnz.
Adrian
Knapczyk

Analiza prob lemów decy zyjny ch związany ch z
szeregowaniem zadan w wybranych przedsiębiorstwach

5500

4641
dr inż. Mateusz
Malinowski

wpływ dodatku biowęgla drzewnego na przebieg procesu

stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej oraz jakośó wytworzonego
stabilizatu

8550



4642
mgr inż.
Elżbieta olech

Mo zliwo ść ener gety czne go wyko r zy stania biomasy z
filetowanych ryb będącej przed oruZpo procesie fermentacji
metanowei

5000

RAZEM 36600

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ZYWNoŚCI

4735
dr tnŻ. Barbara
Borczak o cena warto Ści o dŻy w czej pro duktu pi ekarskie go 6000

4736
dt tnż.
Grzegorz
Fiutak

Wpływ naświetlania lampami LED liofilizowanej marchwi
j armuzu na za'w artośó barwników chl oro fi lowych'
karotenów i ksantofili

6000

4737
dr inŻ. Magda
Filipczak-
Fiutak

Integralnoś c ztaręnkefirowych prowadzonych w hodowli
mieszanej

6000

4738
dr lnż. Maciej
Kabziński

Zastosowanie reometrii mieszadłowej do badania zaehowan
reologicznych wodnych roztworów mieszanin wybranych
hydrokoloidów spozy w czy ch

6000

4739
mgr inz.
Kacper
Kaczmarczyk

Właściwości hydrodynamiczne wodnych roztworów
pozyskiwanych na bazie łuski babki jajowatej

6000

4740
dr inż.
Magdalena
Krystyian

Fortyfikacj apieczywa bezglutenowego wytłokami z selera 6000

4741
dr tnż' Joanna
Kruk

Właściwości reologiczne i teksturalne układów
spozywczych otrzymywanych z babkijajowatej,
Żelatyny wieprzowei i gumy ksantanowei

6000

4742
dr inz. Piotr
Kulawik

Wpływ wyboru oraz przy gotowania podstawowych
składników sushi na właściwoŚci odżywcze oraz
fi zvkochemiczne produktu końcowe go

6000

4743
dr lnŻ' Ewelina
Nowak

Modyfikacja właściwości funkcjonalnych
kompleksów DNA-ciecz jonowa przy uŻyciu
promieniowania elektromagnetyczne go

6000

4744
dr inŻ.
Małgotzata
Tabaszewska

ocena wybranych właściwoŚci prozdrowotnych osnówek
cisa

6000

4745
dr tnŻ. Joanna
Tkaczewska

Wpływ temperatury suszenia Że|atyny pochodzącĄ z
surowców odpadowych przemysłu rybnego na jej jakość 6000

4746
dr inŻ.
Krystyna
Poeoń

ocena wybranych jadalnych grzybow leśnych jako źrodła
nukleotydów i innych związkow azotowych w diecie
człowieka

6000

4747
mgr rnz.
Dorota Semik-
Szczurak

Wpły* odkwaszania chemicznego na jakośó win z czamej
porueczki

6000

4748
mgrKatarzyna
Wojtasik

Synteza i właściwości fotoftzyczne wybranych
układów azaheterocyklicznych na potrzeby
optoelektroniki

6000

4749
dr tnŻ. Marek
Tdaniewicz

Uwarunkowania technologiczne zastosowania wody
plazmowanej w produkcj i browarniczej 6000

4750
dr Gabriela
ZięĆ,

AnaLiza j ako ściowa, chemtczna ot az
mikroskopowa/mikrobiologiczna zakwasów 6000



fermęntowanych spontanicznie t z udziałem kultur
starterowyc h sp o r ządzanych z mąk ni e chl eb owy ch'
bęzglutenowvch

4751
mgr Anna
Antończyk

Wpływ syntetycznych antyoksydantów fenolowych na
biodostępnośc tŁuszczu - badania absorpcji produktów
hydro lizy tŁuszczu z wykorzy staniem hodowli komórkowych
Caco-2

3750

4752
mgr inż. Anna
Areczuk

Zawattośc związkow bioaktywnych w czipsach
produkowanych metodą laboratoryj ną | przemysłową 3150

4753
mgr inż. Kinga
Dziadek

Profil zwtązków polifenolowych w owocach i liściach
wybranych odmian czereśni 37s0

4754
mgr inz. Piotr
Jakubowski

Kompleksowanie typu host-guest wybranych cyklodekstryn
i związkow bioaktyr'vnych występujących w rumianku
(Chamomilla recutita)

3750

4755
mgr Lnz.

Sławomir
Kącik

Porównanie waftoŚci odŻywczych mięsa koni ras rodzimych
typu sztumskiego i sokolskiego

3750

4756
mgr rnz.
Klaudia
Korczek

Przebadanie stabilnoŚci biopeptydów antyoksydacyj nych,
przeciwnadciśnieniowych i przeciwcukrzycowych w
świezvch rvbach i przetworach rybnych

3750

4757
mgr inŻ.
Magdalena
Kostrz

Wpływ l ezakowania de stylatów j abłkowy ch z r o Żnymt
płatkami dlzew, na skład terpenów

3750

4758
mgr tnŻ.
Marek
Kruczek

Jakość i właściwości funkcjonalne suszów ziemntaczanych 3750

4759
mgr tnz.
Ewelina
Kukiełka

Wpływ jonów magnezowych na przyswajalnoŚó
metabolizm tłuszczow w organizmie zwierząt
doŚwiadczalnych

I

3750

4760
mgt tnz.
Dagmara
Poniewska

Badanie czynników determinuj ących wydaj nośó

enzymaty cznej ekstrakcj i mio- i D-chiro-inozytoli
produktów gryczanych

z 3750

4761
mgr Ewelina
Piasna-
Słupecka

Młode pędy buraka ówikłowego (Beta vulgaris L.) indukują
apoptozę w komórkach nowotworowych gruczołu
piersiowe go - b adanie mo lekul arnych mechan izmów
aooptozy w modelu komórkowym MCF-7

3750

4762

mgr rnz.
Magdalena
Skotnicznv

Analiza mi kro b i o l o giczna Br y ndzy P o dhalań ski ej z
wykorzystaniem nowoczesnych metod

3750

4763
mgt tnż'
Michał Stojak

Przydatność owoców rokitnika do produkcji soków w
zalęŻności od terminu zbioru owoców 3750

4764
mgr tnŻ.
Szymon Strnad

Charakterystyka mikroorganizmów pozyskanych z
fermentacj i spontanicznej, wykorzystanych do utylizacj i
kwasu mlekowego

3150

4765
mgr inz. Anna
Tomf-Sarna

PrzydatnośÓ czosnku uprawianego w Polsce do produkcji
czamego czosnku 3150

4766
mgr mz.
Katarzyna
Turek

ocena jakoŚci wybranych soków jabłkowych naturalnie
mętnych oraz jabłkowych z dodatkiem soku z innych
owoców

3750

4767
mgr rnz.
Łukasz Wajda

Wpłl.w ekstraktów biomasy sinic z gatunku Arthrospira
platensis na wzrost wybranych drobnoustrojów 3750



powodujących psucie napojów alkoholowych i
bezalkoholowych

4768
mgr inż. Piotr
Żelazowski

ocena stopnia strawności mleka koniowatych 3750
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