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ZAKŁAD GEOLOGII MORZA IO UG 

Kierunek studiów: Oceanografia 

Specjalność: Oceanografia geologiczno-chemiczna  

Rok akademicki: 2018/2019 

Temat pracy licencjackiej Promotor 

Latimeria jako przedstawiciel celakantów 
dr hab. Małgorzata Witak 

profesor nadzwyczajny 

Analiza zmian linii brzegowej Półwyspu Helskiego 

na podstawie interpretacji skanowania lotniczego 

dr hab. Leszek Łęczyński 

profesor nadzwyczajny 

Poszukiwania gazu i ropy naftowej pod dnem 

morskim 

dr hab. Jarosław Tęgowski 

profesor nadzwyczajny 

Antyczne DNA (ancient DNA) otwornic zachowane 

w osadach morskich jako nowe narzędzie  

w badaniach paleośrodowiskowych  

(praca na bazie materiałów anglojęzycznych) 

dr Patrycja Jernas 

Metody ochrony brzegów klifowych (wybrane 

przypadki) 
dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska 

Metody detekcji wypływów hydrotermalnych na dnie 

oceanicznym – studium przypadków 
dr Dominik Pałgan 

Metody bezpośrednich pomiarów wzdłużbrzegowego 

transportu osadów 
dr Maria Rucińska-Zjadacz 

Sedymentologia osadów miocenu w profilu 

Chłapowo-Zachód 
dr Robert Sokołowski 

Morze Śródziemne jako relikt oceanu Tetydy dr Marzenna Stempień-Sałek 

Charakterystyka osadów powierzchniowych Zatoki 

Puckiej (rejon Głębinki) 
dr Ewa Szymczak 

Deglacjacja niecki południowego Bałtyku 

(praca literaturowa) 
dr Karol Tylmann 

 



 

ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO 

Kierunek studiów: Oceanografia 

Specjalność: Oceanografia geologiczno-chemiczna  

Rok akademicki: 2018/2019 

Temat pracy licencjackiej Promotor 
Biokumulacja metali w meduzach 

 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 

Makrozooplankton jako źródło metali w rejonach polarnych 

 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Toksyczne metale w krabach  

 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Czasowe zmiany stężenia metali w atmosferze krajów nadbałtyckich Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Metale w małżach nierodzimych 

 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Fitoplankton jak źródło metali do łańcucha troficznego 

 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Wpływ pogłębiania toru wodnego do portu w Tolkmicku na 

remobilizację rtęci 

Dr hab. Magdalena 

Bełdowska prof. nadzw. 
Porównanie sorpcji fosforanów na cząstkach wapiennych w wodach 

rzecznych i morskich 

Dr hab. Dorota Burska prof. 

nadzw. 

Charakterystyka fizyczno-chemiczna osadów w rejonie odpływu 

solanki do Zatoki Puckiej 

Dr hab. Dorota Burska prof. 

nadzw. 

Węgiel organiczny w osadach Zalewu Wiślanego w obszarze 

prowadzonych prac pogłębiarskich  

Dr hab. Dorota Burska prof. 

nadzw. 

Skład chemiczny zawiesin w Zatoce Gdańskiej w rejonie 

planowanego przekopu Mierzei Wiślanej 

Dr hab. Dorota Burska prof. 

nadzw. 

Regionalna i sezonowa zmienność stężeń chlorków w wodach 

porowych głębokowodnych rejonów Bałtyku 

Dr hab. Bożena Graca prof. 

nadzw. 

Walidacja i optymalizacja metod ekstrakcji mikroplastików z próbek 

atmosferycznych 

Dr hab. Bożena Graca prof. 

nadzw. 

Wpływ metody konserwacji próbki na stężenia wapnia w wodach 

porowych 

Dr hab. Bożena Graca prof. 

nadzw. 

Sezonowe zmiany składu jonowego wód rzecznych 
Dr hab. Bożena Graca prof. 

nadzw. 

Fotodegradacja plastiku w środowisku wodnym  

(w oparciu o literaturę naukową) 

Dr hab. Waldemar 

Grzybowski prof. nadzw. 

Kto jest odpowiedzialny za eutrofizację Bałtyku? 

(w oparciu o literaturę naukową i dane statystyczne) 

Dr hab. Waldemar 

Grzybowski prof. nadzw. 

Wieloletnie trendy zmian depozycji azotu i fosforu z atmosfery do 

strefy brzegowej  Morza Bałtyckiego 

Dr hab. Anita Lewandowska 

prof. nadzw. 

Przegląd aktualnego stanu wiedzy o jakości powietrza 

atmosferycznego w rejonie polarnym 

Dr hab. Anita Lewandowska 

prof. nadzw. 

Substancje toksyczne i niebezpieczne w atmosferze nadmorskiej – 

wpływ na zdrowie mieszkańców Trójmiasta 

Dr hab. Anita Lewandowska 

prof. nadzw. 

Właściwości i obieg w środowisku morskim Bifenolu A 

 

Dr hab. Marta Staniszewska 

prof. nadzw. 
Składniki farb przeciwporostowych i ich wpływ na środowisko 

morskie 

Dr hab. Marta Staniszewska 

prof. nadzw. 

Bioakumulacja i biomagnifikacja wybranych EDCs w organizmach 

morskich na najwyższym poziomie troficznym 

Dr hab. Marta Staniszewska 

prof. nadzw. 



Występowanie żelaza reaktywnego w osadach Basenu Gdańskiego 

(praca doświadczalna) 

Dr Katarzyna Łukawska-

Matuszewska 

Guano jako źródło żelaza w rejonach polarnych Dr Katarzyna Łukawska-

Matuszewska 

Przemiany biochemiczne związków endokrynnie aktywnych u 

organizmów z różnych poziomów troficznych 

Dr Iga Nehring 

Metody oznaczania związków endokrynnie aktywnych w próbkach 

środowiskowych 

Dr Iga Nehring 

Guano jako źródło rtęci w rejonach polarnych Dr Dominika Saniewska 

Topniejące lodowce jako źródło rtęci w rejonach polarnych Dr Dominika Saniewska 

Rtęć w antarktycznych organizmach bentosowych Dr Dominika Saniewska 

Metylortęć w planktonie i bentosie  Dr Dominika Saniewska 

Czynniki wpływające na uwalnianie rtęć z osadu do wody rzecznej Dr Dominika Saniewska 

 


