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dr inż. Ewa Biazik 1. Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności (ISO 
9000, ISO 22000, HACCP) w przemyśle spożywczym np. 
piekarniczo cukierniczym, mięsnym,mleczarskim oraz 
gastronomii. 

2. Nowe trendy w produkcji żywności m.in. produkty 
wzbogacane i produkty clean label. 

3. Żywność projektowana (Designed food). 
4. Bezpieczna żywność. Charakterystyka zagrożeń 

występujących w żywności. 
5. Zagrożenia wynikające ze stosowania dodatków do żywności. 

Charakterystyka substancji dodatkowych w przemyśle 
spożywczym. 

6. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. 
Innowacyjne typy opakowań. 

7. Doskonalenie procesów technologicznych z wykorzystaniem 
metod i narzędzi zarządzania jakością. 

8. Innowacje w różnych branżach przemysłu spożywczego (np. 
piekarniczo cukierniczej, mięsnej, mleczarskiej, rybnej). 

9. Charakterystyka grup konsumenckich na rynku żywności. 
Uwarunkowania akceptacji nowych produktów 
żywnościowych. 

10. Kuchnia regionalna, produkty tradycyjne i regionalne oraz ich 
znaczenie w turystyce. 

8 0 

dr Andrzej Bodak 1. Kształtowanie materialnego i niematerialnego środowiska 
pracy w przedsiębiorstwie. Diagnoza i ocena warunków 
środowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

2. Praca zespołowa i przesłanki jej stosowania w systemach 
wykonawczych. 

3. Motywacyjne aspekty organizacji pracy. 
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ryzyko 

zawodowe oraz sposoby jego ograniczania  
w przedsiębiorstwie. Dobór metod oceny ryzyka zawodowego 
w przedsiębiorstwie. 

5. Zastosowanie norm pracy w przedsiębiorstwie. Metody 
(techniki ) mierzenia i normowania czasu pracy. 

6. Dobór narzędzi aktywizowania pracowników  
w przedsiębiorstwie. Wynagrodzenia jako instrument 
motywowania. 

7. Uwarunkowania i dobór instrumentów w procesach 
pozyskiwania i retencji pracowników.  

8. Projektowanie sformalizowanego systemu oceniania 
pracowników.  

9. Metody wartościowania ( wyceny) pracy na stanowisku.  
10. Zarządzanie pracą w warunkach wirtualizacji działalności, 

zarządzania procesowego, zarządzania zintegrowanego. 
Czynnik ludzki a wdrażanie lean management/ manufacturing. 
Usprawnienie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem 
koncepcji i metod stałego doskonalenia organizacji. 
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dr inż.  
Daniel Borowiak 

1. Zapoznanie się z elektronicznymi bazami danych publikacji  
i programem Mendeley wspomagającym gromadzenie 
literatury i pisanie pracy. 

2. Opanowanie umiejętności programowania w graficznym 
środowisku programistycznym LabVIEW firmy National 
Instruments. 

3. Zapoznanie się z urządzeniami pomiarowo-sterującymi. 
4. Zaprojektowanie i skonstruowanie układu oraz napisanie 

programu sterującego. 
5. Opracowanie wyników doświadczeń. 
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dr hab.  
Andrzej Bytniewski, 
prof. UEW 

1. Tworzenie i wykorzystanie systemów informatycznych 
zarządzania w przedsiębiorstwach agrobiznesu. 

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
instytucjami, urzędami. 

3. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych we 
wspomaganiu zarządzania przemysłu spożywczego  
i chemicznego. 

4. Komputeryzacja małych i średnich firm przemysłu 
spożywczego i chemicznego. 

5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP). 
6. Internet i sieci komputerowe w biznesie. 
7. Wspomagane komputerowo systemy bezpieczeństwa jakości 

- HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli). 
8. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w planowaniu  

i harmonogramowaniu procesów produkcyjnych. 
9. Wdrażanie systemów informatycznych w zarządzaniu 

produkcją. 
10. Integracja systemów sterowania produkcją 9 (MES)  

z systemami informatycznymi zarządzania (ERP). 

15 15 

dr inż. Agnieszka 
Ciechanowska 

1. Zagadnienia z zakresu technologii chemicznej organicznej  
i nieorganicznej. 

2. Charakterystyka i metody pozyskiwania surowców 
stosowanych w przemyśle chemicznym. 

3. Synteza reagentów stosowanych w zakładach produkcyjnych  
i przetwórczych. 

4. Charakterystyka odpadów produkcyjnych oraz metody ich 
przerobu i zagospodarowania (m. in. zużyta biomasa, 
tworzywa sztuczne, szlamy polelektrolityczne  
i poekstrakcyjne, ścieki i roztwory technologiczne, gazy 
odlotowe). 

5. Odpady produkcyjne – zagrożenia środowiskowe  
i toksykologia. 

6. Wytwarzanie i recykling produktów wykorzystywanych  
w gospodarstwach domowych (m. in. środki czystości, 
tworzywa sztuczne, odpady organiczne). 

6 6 

dr hab. inż. Anna 
Cierniak-Emerych, 
prof. UEW 

1. Organizacja i projektowanie systemu produkcyjnego (w tym 
aspekty ochrony środowiska, specyfika produkcji spożywczej, 
z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych koncepcji  
i metod zarządzania , takich jak np. Lean management, 
Kazein, 5S, Six Sigma, logistyka, dom jakości (QFD), TQM itp.). 

2. Organizowanie pracy w systemie produkcyjnym (podział 
pracy, dobór zadań, sposoby doboru pracowników, 
motywowanie, szkolenie zatrudnionych, kształtowanie ścieżki 
awansu zawodowego). 

3. Kształtowanie relacji międzyludzkich, w tym udział 
pracowników w funkcjonowaniu systemu produkcyjnego. 
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4. Menedżer produkcji – jego rola i zadnia w kontekście 
funkcjonowania systemu produkcyjnego. 

5. Kształtowanie materialnych i niematerialnych warunków 
pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Europejskie standardy warunków pracy w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. 

6. Ocena ryzyka zawodowego i identyfikacja zagrożeń na 
stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych  
i usługowych. Projektowanie stanowisk pracy  
z uwzględnieniem zasad bhp, ergonomii. 

7. Projektowanie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem 
doboru form organizacji czasu pracy (w tym możliwości 
wykorzystania elastycznych form organizacji czasu pracy  
w sferze produkcji). 

8. Funkcjonowanie zespołów projektowych w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym (dobór członków do zespołów projektowych, 
określanie zakresu ich zadań). 

dr hab.  
Lucyna Dymińska, 
prof. UEW 

1. Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego. 
2. Organizmy modyfikowane genetycznie.  
3. Związki o właściwościach antyoksydacyjnych w żywności.  
4. Wpływ warunków utrwalania i przechowywania na skład 

chemiczny produktów spożywczych.  
5. Substancje chemiczne i/lub naturalne wykorzystywane  

w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. 
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prof. dr hab. inż. 
Małgorzata Gableta 

1. Materialne i pozamaterialne warunki pracy. Zagrożenia dla 
zdrowia i życia pracowników. 

2. Usprawnianie pracy. Praca zespołowa i kierowanie zespołem. 
3. Profil kompetencyjny pracownika – jego wykorzystanie  

w procesie zarządzania ludźmi. 
4. Analiza słabych i mocnych stron przebiegu procesów 

produkcyjnych. 
5. Kształtowanie jakości produkcji. Zasady TQM oraz warunki ich 

stosowania. 
6. Funkcjonowanie obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy  

w przedsiębiorstwie. 
7. Narzędzia motywowania pracowników. Bodźce płacowe  

i pozapłacowe. 
8. Rozwój pracowników w procesie ich szkolenia. 
9. Zadowolenie i satysfakcja z pracy. Warunki wzrostu 

zaangażowania pracowników. 
10. Małe przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa rodzinne) – 

specyfika ich funkcjonowania i rozwoju. 
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dr inż. Robert Golej 1. Lean Management – metoda racjonalnego zarządzania 
produkcją, narzędzia LM. 

2. Zarządzanie innowacjami (modele zarządzania innowacjami)- 
m.in. proces rozwoju innowacji, proces decyzyjny, kultura i 
klimat sprzyjający innowacjom, systemy motywacyjne. 

3. Łączenie funkcji eksploatacyjnych i eksploracyjnych 
(działalność rutynowa i działalność innowacyjna). 

4. Ocena efektywności inwestycji. 
5. Wycena wartości przedsiębiorstw, w tym w szczególności 

start-upów. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa, 
metody ich pomiaru i sterowania. 

6. Logistyka, łańcuch dostaw, transport intermodalny. 
7. Współpraca przedsiębiorstw, klastry (m.in. zaufanie, 

asymetria informacji, oportunizm, korzyści i zagrożenia 
współpracy). 
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8. Problemy decyzyjne w eko-energetyce rozproszonej oraz 
wielkoskalowej. 

9. Problemy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym 
pracowników. 

10. Motywowanie i systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. 

dr hab. inż.  
Zuzanna Goluch,  
prof. UEW 

1. Suplementy diety w żywieniu różnych grup ludności (wiek, 
płeć, stan fizjologiczny, aktywność fizyczna). 

2. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup 
populacyjnych. 

3. (Nie)bezpieczeństwo stosowania różnych diet i systemów 
żywieniowych. 

4. Zaburzenia odżywiania.  
5. Żywienie w profilaktyce i terapii niepłodności. 
6. Żywienie w profilaktyce i terapii chorób metabolicznych lub 

cywilizacyjnych. 
7. Żywność wzbogacana a bezpieczeństwo zdrowotne 

konsumenta. 
8. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w żywieniu 

dojelitowym i pozajelitowym. 
9. Zafałszowania żywności. 
10. Interakcje żywności z lekami. 

6 6 

dr inż.  
Katarzyna Górska 

1. Wykorzystanie drobnoustrojów w przemyśle. 
2. Możliwości zagospodarowania odpadów do produkcji 

substancji dodatkowych stosowanych w przemyśle 
spożywczym. 

3. Mikrobiologia. 
4. Biosynteza kwasów organicznych. 
5. Znakowanie żywności. 
6. Metody hodowli drobnoustrojów. 
7. Wybrane technologie przemysłu fermentacyjnego. 
8. Substancje dodatkowe stosowane w produkcji żywności. 

5 0 

dr hab. inż.  
Alicja M. Graczyk, 
prof. UEW 

1. Inwestycje, rozwój i rynek odnawialnych źródeł energii- 
analizy, prognozy, innowacje. 

2. Wytwarzanie i konsumpcja energii w odnawialnych źródłach- 
nowy gracz na rynku OZE- PROSUMENT. 

3. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju energetyki 
odnawialnej (wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa, 
biopaliwa, biogaz, słoneczna itd.). 

4. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rynku budownictwa 
energooszczędnego. 

5. Ekologiczny transport: analiza rynku samochodów 
hybrydowych, elektrycznych, z napędem wodorowym. 

6. Opłacalność i finansowanie odnawialnych źródeł energii. 
Koszty i korzyści zewnętrzne wykorzystania nośników energii. 

7. Społeczne aspekty gospodarowania energią, w tym 
odnawialną (badania ankietowe). 

8. Gospodarowanie energią i środowiskiem (w tym ochrona jego 
zasobów) w gminie województwie i w kraju. 

9. Proekologiczna produkcja, konsumpcja. Proekologiczny 
konsument- styl życia i konsumpcji. 

10. Ekonomia rozwoju zrównoważonego. 
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prof. dr hab. inż.  
Jerzy Hanuza 

1. Materiały powierzchniowo czynne o zastosowaniach  
w gospodarstwie domowym i kosmetyce. 

2. Związki o właściwościach anty-oksydacyjnych w żywności  
i farmakologii. 

3. Biopaliwa, biodizel, syntetyczne oleje napędowe – 
technologia i analiza jakości produktu. 
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4. Technologia, analiza jakości i zastosowanie wybranych 
produktów Zakładów Chemicznych Kędzierzyn-Koźle i PCC 
Rokita. 

5. Polimery i barwniki do polimerów – produkcja, zastosowanie. 
6. Produkcja, właściwości i zastosowanie materiałów 

eksploatacyjnych do samochodów. 
7. Związki aktywne biologicznie w kosmetykach produkowanych 

w Zakładzie Torf Corporation. 
8. Konserwanty i dodatki smakowe w żywności, np.  

w czekoladzie, wyrobach cukierniczych i piekarniczych. 
9. Produkty otrzymywane z roślin modyfikowanych genetycznie 

– ich relacja do roślin naturalnych. 
10. Nanotechnologia – metody syntezy, właściwości 

fizykochemiczne i zastosowanie. 

dr inż. Gabriela Haraf 1. Ocena sensoryczna i konsumencka jako instrument 
wskazujący możliwości poprawy jakości produktów 
spożywczych. 

2. Możliwości poznania konsumenckich preferencji dotyczących 
mięsa kulinarnego i przetworów mięsnych. 

3. Możliwości poprawy jakości i trwałości mięsa kulinarnego. 
4. Wpływ procesu technologicznego na jakość gotowego wyrobu 

i ekonomikę produkcji. 
5. Wybrane zagadnienia z technologii przetwórstwa mleka. 
6. Ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych. 

3 0 

dr inż. Małgorzata 
Janczar-Smuga 

1. Aspekty techniczno-technologiczne i organizacyjne  
w produkcji żywności. 

2. Problematyka techniczno-technologiczna i organizacyjna 
dotycząca pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

3. Zagadnienia związane z projektowaniem wyrobów i procesów 
technologicznych oraz budową zakładów produkcyjnych. 

4. Mikrobiologia żywności. 
5. Jakość i bezpieczeństwo żywności. 
6. Surowce i dodatki do żywności. 
7. Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa. 
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dr inż.  
Edyta Kucharska 

1. Dodatki do żywności. 
2. Związki biologicznie czynne. 
3. Spektroskopowe badania produktów chemicznych i 

żywnościowych. 
4. Technologia produkcji, właściwości i zastosowanie tworzyw 

sztucznych, farb i lakierów. 
5. Zanieczyszczenia chemiczne w żywności. 
6. Barwniki azowe – zastosowanie oraz właściwości. 
7. Nowe tendencje w barwieniu żywności. 
8. Analiza śladowa w produktach rolniczych. 
9. Pozostałości pestycydów w produktach spożywczych. 

5 0 

prof. dr hab. inż. 
Małgorzata 
Krzywonos 

1. Zagospodarowanie odpadów i ścieków metodami 
biologicznymi (metoda beztlenowa, kompostowanie). 

2. Zagadnienia dotyczące gorzelnictwa. 
3. Zagadnienia dotyczące winiarstwa. 
4. Probiotyki i prebiotyki.  
5. Polisacharydy w żywności. 
6. Antyoksydanty w żywności. 
7. Polifenole w żywności. 
8. Waloryzacja odpadów. 
9. Temat zaproponowany przez dyplomanta. 
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dr hab. inż.  
Jadwiga Lorenc,  
prof. UEW 

1. Nowoczesne metody wykrywania środków dopingujących. 
2. Bezpieczeństwo stosowania nanorozmiarowych 

komponentów w kosmetykach. 
3. Wielokierunkowa aktywność biologiczna flawonoidów 

wykorzystywana w celach leczniczych lub kosmetycznych. 
4. Historia odkrycia i wytwarzania grafenu – produktu  

o wyjątkowych właściwościach i szerokich możliwościach 
zastosowania. 

5. Rola białek transportujących w „szmuglowaniu” leków. 
6. Wykrywanie węglowodanów w produktach spożywczych typu 

„sugar free” metodami spektroskopowymi.  
7. Materiały kompozytowe o wyjątkowych właściwościach 

stosowane w medycynie/ farmacji. 
8. Wykrywanie składnika biologicznie czynnego w lekach 

metodami spektroskopowymi.  
9. Metody badania zafałszowań wybranego produktu 

spożywczego. 
10. Trucizny w produktach spożywczych. 
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dr inż. Kamal Matouk 1. Wdrożenie/ organizacja systemu zarządzania produkcją/ 
logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

2. Wdrożenie/ udoskonalenie systemu zarządzania jakością  
w firmach produkcyjnych. 

3. Projektowanie/ udoskonalenie systemu informacyjnego 
organizacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

4. Planowanie systemu śledzenia produkcji wyrobów w firmach 
produkcyjnych. 

5. Komputerowe sterowania przebiegiem produkcji na 
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

6. Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych  
z zastosowaniem Lean Manufacturing. 

7. Ocena przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Lean 
Management. 

8. Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych  
w przedsiębiorstwie. 

9. Technologie identyfikacji radiowej RFID i ich wykorzystanie  
w przedsiębiorstwach. 

10. Komputerowe systemy informatyczne zarządzania 
magazynami. 

15 15 

dr Jacek Michalski 1. Związki biologicznie czynne występujące w przyrodzie. 
2. Związki heterocykliczne, metody produkcji, właściwości  

i zastosowanie. 
3. Chloropochodne związki organiczne, metody produkcji, 

właściwości i zastosowanie. 
4. Środki powierzchniowo czynne – technologia produkcji, 

zagrożenia dla środowiska. 
5. Nowe rodzaje paliw – produkcja, właściwości oraz 

porównanie wad i zalet. 

3 3 

dr hab. inż.  
Anna Olszańska,  
prof. UEW 

1. Organizacja bazy surowcowej zakładów przemysłu 
spożywczego i gastronomicznego. 

2. Analiza działalności produkcyjnej i handlowej w różnych 
branżach przemysłu. 

3. Marketing- mix - jego zakres i narzędzia stosowane przez 
przedsiębiorstwa. 

4. Promocja i reklama w firmach spożywczych, handlowych  
i usługowych. 
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5. Działalność firm handlowych - organizacja sprzedaży, nowe 
rozwiązania stosowane w handlu, działalność wielkich sieci 
handlowych, rynków hurtowych, giełd towarowych. 

dr Agnieszka Piekara 1. Trend Clean Label w produkcji suplementów diety. 
2. Produkty borderline – na pograniczu suplementu diety  

i produktu leczniczego. 
3. Jakość suplementów diety przeznaczonych dla kobiet w ciąży. 
4. Rynek suplementów diety w czasie pandemii Covid- 19. 

3 0 

dr Agata  
Pietroń-Pyszczek 

1. Planowanie, organizowanie, kontrolowanie pracy  
(w produkcji, logistyce, R&D, itp.). 

2. Efektywność pracy zespołu (badanie, stymulowanie, itp.). 
3. Warunki pracy (analiza, ocena, poprawa, itp.). 
4. BHP w przedsiębiorstwie (organizacja, środki, kultura bhp). 
5. Usprawnianie pracy na wybranym stanowisku (np. kontrolera 

jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, laboranta). 
6. Implementacja metod Lean Management (Kaizen, Lean Six 

Sigma, 5S, itp.) w wybranym przedsiębiorstwie. 
7. Zarządzanie czasem (planowanie, organizacja, monitoring). 
8. Ścieżki i metody rozwoju zawodowego (diagnozowanie 

potrzeb szkoleniowych członków zespołu, planowanie 
kariery). 

9. Komunikacja wewnątrzorganizacyjna (bariery, usprawnianie, 
itp.). 

10. Inżynier w roli lidera (dobór ludzi, kierowanie zespołem, 
relacje z interesariuszami, współpraca z działem HR). 

10 0 

dr hab. inż.  
Arkadiusz Piwowar, 
prof. UEW 

1. Organizacja zaopatrzenia surowcowego przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego. 

2. Organizacja i usprawnienia procesu dystrybucji produktów  
w przedsiębiorstwach. 

3. Techniczno-organizacyjne aspekty prowadzenia działalności 
produkcyjnej. 

4. Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw  
w przemyśle spożywczym. 

5. Innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne  
i marketingowe jako element konkurencyjności 
przedsiębiorstw na rynku. 

2 0 

dr inż. Agnieszka 
Ryznar-Luty 

1. Analiza przetworów owocowo-warzywnych. 
2. Żywność fermentowana. 
3. Zagospodarowanie ścieków i odpadów z przemysłu rolno-

spożywczego. 

2 0 

dr Wojciech Sąsiadek 1. Analiza związków biologicznie czynnych i ich właściwości. 
2. Spektroskopowe metody analizy - IR, Raman, UV/VIS, 

fluorescencja. 
3. Pochodne pirydyny i ich właściwości. 
4. Składniki niepożądane w żywności. 
5. Surfaktanty - produkcja, znaczenie i właściwości. 

5 0 

dr inż.  
Przemysław Seruga 

1. Zarządzanie produkcją w sektorze usług komunalnych na 
przykładzie przetwarzania odpadów. 

2. Samowystarczalność energetyczna zakładu; bilans 
energetyczny zakładu na wskazanym przykładzie 

3. Analiza procesu produkcji pod kątem optymalizacji 
efektywności i bezpieczeństwa procesu- case study na 
przykładzie wskazanego zakładu. 

4. Analiza procesu produkcji pod kątem zagospodarowania 
produktów ubocznych- case study na przykładzie wskazanego 
zakładu. 

5. Marketing w obszarze przedsiębiorstw usług komunalnych. 

5 5 



dr inż.  
Ewa Walaszczyk 

1. Wykorzystanie drobnoustrojów w przemyśle. 
2. Stosowanie substancji dodatkowych w przemyśle 

spożywczym, szczególnie pochodzenia mikrobiologicznego. 
3. Techniczno-technologiczne aspekty uruchomienia/ 

modernizacji linii technologicznej. 
4. Technologiczno-ekonomiczne aspekty 

uruchomienia/modernizacji linii technologicznej. 
5. Technologie bezodpadowe i nisko odpadowe (szczególnie w 

przemyśle spożywczym). 
6. Możliwości zagospodarowania odpadów do wytwarzania 

innych produktów (szczególnie w przemyśle spożywczym). 
7. Gospodarka odpadami przemysłowymi/komunalnymi. 
8. Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych/komunalnych. 
9. Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem 

aplikacji komputerowych. 
10. Zastosowanie rozwiązań 4.0 w produkcji. 

5 2 

dr inż. Maria Wandas 1. Biomarkery. 
2. Związki chemiczne  biologicznie czynne. 
3. Pochodne pirydyny jako prekursory leków. 
4. Techniki rezonansowe (NMR). 
5. Biopolimery - wykorzystanie w medycynie. 
6. Barwniki - wykorzystanie w przemyśle. 

 

15 0 

dr inż.  
Monika Wereńska 

1. Właściwości przeciwutleniające wyrobów mięsnych z 
dodatkiem liści roślin niekonwencjonalnych. 

2. Właściwości przeciwutleniające wyrobów garmażeryjnych 
wytworzonych z prastarych zbóż z nadzieniami owocowo-
warzywno-ziołowymi. 

3. Właściwości sensoryczne wyrobów garmażeryjnych 
wytworzonych z prastarych zbóż z nadzieniami owocowo-
warzywno-ziołowymi. 

4. Zmiany jakości innowacyjnych wyrobów mięsnych i 
innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych podczas ich 
przechowywania chłodniczego. 

5 1 

dr Adam Węgrzyn 1. Zagadnienia rentowności przedsiębiorstwa. 
2. Optymalizacja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. 
3. Controlling w przedsiębiorstwie. 
4. Value Based Management. 
5. Optymalizacja struktury i kosztu kapitału. 
6. Narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 
7. Rentowność przedsiębiorstwa energetycznego. 
8. Ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. 

15 0 

dr inż. Łukasz Wilk 1. Nowoczesne rozwiązania w zakresie otrzymywania 
produktów chemicznych, zagospodarowania odpadów oraz 
ochrony środowiska. 

2. Aspekty chemiczne i technologiczne wytwarzania produktów 
chemicznych. 

3. Minimalizacja wpływu procesów wytwarzania produktów 
chemicznych na środowisko przyrodnicze (m.in. oczyszczanie 
ścieków i gazów odlotowych). 

4. Wykorzystanie procesu fermentacji metanowej do 
zagospodarowania organicznych frakcji ścieków, odpadów  
z przemysłu spożywczego oraz rolniczego. 

5. Krytyczna analiza obecnych i perspektywicznych rozwiązań 
technologicznych w zakresie badanego procesu. 

5 0 



dr Adam Zając 1. Budowa związków biologicznych i ich właściwości. 
2. Poszukiwanie nowych roślin oleistych dla przemysłu 

spożywczego i kosmetycznego. 
3. Analiza spektroskopowa związków pochodzenia 

biologicznego. 

3 0 

 


