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ZAKŁAD BADAŃ PLANKTONU MORSKIEGO IO UG 

Temat pracy licencjackiej Promotor 

Różnorodność gatunkowa pelagicznych 

Gastropoda Zatoki Villefranche 
dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka 

Różnorodność funkcjonalna zooplanktonu 

południowego Bałtyku 
dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka 

Taksonomia integratywna galaretowatego 

zooplanktonu 
dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka 

Zakwaszenie wód oceanicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru Oceanu Południowego - 

geneza zjawiska i wpływ na funkcjonowanie 

środowiska morskiego 

dr Anna Panasiuk 

Stan populacji kryla antarktycznego (Euphausia 

superba) - rola czynników naturalnych i 

antropogenicznych 

dr Anna Panasiuk 

Wpływ antropogeniczny na ssaki płetwonogie 

(Pinnipedia) Antarktyki 
dr Anna Panasiuk 

 

ZAKŁAD FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMÓW MORSKICH IO UG 
Temat pracy licencjackiej Promotor 

Wykorzystanie metody fotogrametrycznej na 

podstawie zdjęć podwodnych do tworzenia 

map dna morskiego (praca praktyczna). 

 

dr hab. Adam Sokołowski, prof. 
nadzw. 

Sekwestracja dwutlenku węgla (CCS) pod dnem 

morskim jako metoda ograniczenia stężenia 

CO2 w atmosferze (praca teoretyczna). 

 

dr hab. Adam Sokołowski, prof. 
nadzw. 

Metody określania interakcji troficznych w 

ekosystemach morskich (praca teoretyczna). 

 

dr hab. Adam Sokołowski, prof. 
nadzw. 

Weryfikacja taksonomiczna wioślarek 
(Cladocera) występujących w wodach 
Zatoki Gdańskiej - praca laboratoryjna 
 

dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw. 

Zróżnicowanie morfologiczne i biometryczne 
larw meroplanktonowych 
wybranych taksonów zoobentosu Morza 
Bałtyckiego - praca laboratoryjna 
 

dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw. 

Charakterystyka widłonogów z rodzaju 
Eurytemora zamieszkujących Morze 
Bałtyckie - praca teoretyczna 
 

dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw. 



Mikroplastik w tkankach małży morskich – 
praca terenowo -laboratoryjna. 
 

dr Katarzyna Smolarz 

Wpływ nadtlenku wodoru (H2O2) na wybrane 
elementy biologii i fizjologii małży – praca 
eksperymentalna. 
 
 

dr Katarzyna Smolarz 

Wczesny rozwój embrionalny Rangia cuneata – 
praca eksperymentalna. 
 
 

dr Katarzyna Smolarz 

Choroby zakaźne u bezkręgowców morskich – 
praca teoretyczna. 
 
 

dr Katarzyna Smolarz 

Gatunki kryptyczne w środowisku morskich - 
praca teoretyczna 
 

dr Rafał Lasota 

Metagenomika morska – praca teoretyczna 
 
 

dr Rafał Lasota 

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów 
hydrotermalnych 
 - praca teoretyczna 

dr Rafał Lasota 

Zjawisko mikroewolucji w kulturach 

glonowych (praca teoretyczna z możliwością 

połączenia z pracą laboratoryjną). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Bioplastiki z morskich glonów (1 osoba, praca 

teoretyczna z możliwością uzupełnienia 

przykładowymi eksperymentami). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Przystosowania mikroorganizmów roślinnych 

do życia w warunkach ekstremalnych (praca 

teoretyczna). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Potencjalny wpływ ocieplenia klimatu na 

zbiorowiska fitobentosu morskiego (praca 

teoretyczna). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Zmiany w bioróżnorodności zbiorowisk 

fitobentosu morskiego Zatoki Gdańskiej (praca 

praktyczna lub teoretyczna). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Ocena stanu środowiska wodnego Zatoki 

Gdańskiej w oparciu o analizę fitobentosu 

(praca praktyczna). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

Zmiany morfologiczne u okrzemek morskich – 

porównanie przewodnich cech 

taksonomicznych w próbach historycznych 

(XIX wieczna kolekcja Atthey’a) i 

współczesnych (praca praktyczna). 

 

dr Aleksandra Zgrundo 

 

 

 

 



ZAKŁAD BIOLOGII I EKOLOGII MORZA IO UG 
Temat pracy licencjackiej Promotor 

Zastosowanie inżynierii genomowej w 
rozrodzie lipienia (Thymallus thymallus) 

dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. 
nadzw. 

Zmienność długości telomerowego DNA u 
diploidalnych i triploidalnych pstrągów 

tęczowych (Oncorhynchus mykiss) 

dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. 
nadzw. 

Charakterystyka fenotypowa i genotypowa 

wybranych gatunków ramienic z Zatoki 

Gdańskiej 

 

dr Ilona Złoch 

Sposoby poruszania się ryb dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

Tempo wzrostu ryb – sposoby określania dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

Dobowa zmienność występowania ichtiofauny 
w eulitoralu Zatoki Gdańskiej 

dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

Znaczenie obcych gatunków ryb w Bałtyku dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

Podstawowy model zależności troficznych 
ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej 

dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

Porównanie parametrów eksploatacyjnych 
włoków i ich wpływ na wielkość połowów 

dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. 

 

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu 
Temat pracy licencjackiej Promotor 

Mechanizmy nauczania nowych komend  
w treningu medycznym foki szarej 
Halichoerus grypus 

dr Iwona Pawliczka vel Pawlik 

Stan ochrony foki szarej Halichoerus grypus 
w krajach nadbałtyckich 

dr Iwona Pawliczka vel Pawlik 

Rozród ryb słodkowodnych w Morzu Bałtyckim dr Michał Skóra 

Status sapy Ballerus sapa w ichtiofaunie Polski dr Michał Skóra 

Pokarm sandacza Sander lucioperca  
w ujściowym odcinku Redy 

dr Michał Skóra 

 



ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII MORSKIEJ IO UG 
Temat pracy licencjackiej Promotor 

Rola metabolitów cyjanobakterii w 
oddziaływaniach z innymi organizmami (np. 
wirusami)  

• Ocena możliwości biotechnologicznego 
zastosowania metabolitów 
cyjanobakterii 

 

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec 

Ocena możliwości biotechnologicznego 
zastosowania metabolitów cyjanobakterii 
 

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec 

Antybakteryjna aktywność wybranych szczepów 
kolekcji CCNP 

Dr Anna Toruńska-Sitarz 

Molekularna charakterystyka szczepów z kolekcji 
CCNP 

Dr Anna Toruńska-Sitarz 

Przeciwgrzybowa aktywność sinic Dr Agata Błaszczyk 

Testy biochemiczne jako narzędzie  
w poszukiwaniu związków  
biologicznie aktywnych pochodzących  
    z morza 

Dr Agata Błaszczyk 

Toksyny cyjanobakterii  Dr Agata Błaszczyk 

 

ZAKŁAD EKOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ORGANIZMÓW MORSKICH IO UG 

Temat pracy licencjackiej Promotor 

Temat związany z gatunkami obcymi 
(najprawdopodobniej skorupiakami) w portach 
jachtowych i marinach na polskim wybrzeżu -
badania terenowe i laboratoryjne. 

 
 

dr hab. Monika Norman-Saremba prof. 

nadzw. 

 

Sezonowe zmiany kondycji Rangia cuneata na Wiśle 

Śmiałej 

dr hab. Urszula Janas prof. nadzw. 

Zmiany w rozmieszczeniu krewetek w Zatoce 
Gdańskiej 

dr hab. Urszula Janas prof. nadzw. 

Rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce 
Gdańskiej i jego rola w funkcjonowaniu ekosystemu 

dr hab. Urszula Janas prof. nadzw. 

 


