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dr inż. Ewa Biazik 
 

1. Charakterystyka zagrożeń w żywności oraz metody oceny 
ryzyka ich występowania. 

2. Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności (ISO 
9000, ISO 2200, HACCP)  w przemyśle spożywczym m.in. 
piekarniczo-cukierniczym, mięsnym, rybnym. 

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

4. Innowacje w różnych branżach przemysłu spożywczego  
np. piekarniczo-cukierniczej, mięsnej, mleczarskiej, rybnej. 

5. Żywność projektowana. Uwarunkowania akceptacji nowych 
produktów żywnościowych.  

6. Zapobieganie marnotrawstwu żywności. 
7. Charakterystyka substancji dodatkowych w przemyśle 

spożywczym.  

15  

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 metody 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.  

10 10 

dr inż. Daniel 
Borowiak 
 

1. Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące.  
2. Monitorowanie i sterowanie procesami technologicznymi.  
3. Automatyczne systemy testujące.  
4. Programowanie w graficznym środowisku programistycznym 

LabVIEW.  
5. Programowanie sterowników PLC. 
UWAGA: Seminarium jest związane z przygotowaniem 
rzeczywistego systemu pomiarowo-sterującego wraz  
z oprogramowaniem. Przed zapisaniem do grupy seminaryjnej 
OBOWIĄZKOWA rozmowa wstępna z promotorem. 
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dr hab. Andrzej 
Bytniewski, prof. 
UEW 
 
 

1. Tworzenie systemów informatycznych zarządzania  
w przedsiębiorstwach.  

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
instytucjami, urzędami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.  

3. Organizacja funkcjonowania systemów informatycznych 
zarządzania przedsiębiorstw.   

4. Komputeryzacja małych i średnich firm.   
5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP). 
6. Internet, extranet, intranet i ich wykorzystanie w biznesie.  
7. Wykorzystanie komputerów w organizacji i zarządzaniu 

produkcją, zarządzaniu relacjami z klientami. 
8. Wdrażanie powielarnych systemów informatycznych  

zarządzania.  
9. Metodyki wdrażania systemów informatycznych  

w zarządzaniu.  
10. Integracja systemów sterowania produkcją (MES)  

z systemami informatycznymi zarządzania (ERP). 

10 10 

Dr inż. Agnieszka 
Ciechanowska 

1. Zagadnienia z zakresu technologii chemicznej organicznej i 
nieorganicznej. 

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

3. Charakterystyka i synteza reagentów stosowanych w 
zakładach produkcyjnych i przetwórczych. 

4. Charakterystyka i metody pozyskiwania produktów w 
przemyśle chemicznym. 

8  

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: 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.   

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). 

15  

dr hab. Lucyna 
Dymińska, prof. 
UEW 

1. Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego.  
2. Organizmy modyfikowane genetycznie.  
3. Związki o właściwościach antyoksydacyjnych w żywności.   

3  



 4. Wpływ warunków utrwalania i przechowywania na skład 
chemiczny produktów spożywczych.  

5. Substancje chemiczne i/lub naturalne wykorzystywane  
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym  
i kosmetycznym. 

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. 

15  

dr Patrycja 
Godlewska 
 

1. Związki organiczne wykorzystywane w kosmetyce.  
2. Właściwości fizykochemiczne olei roślinnych.  
3. Związki kompleksowe jako detektory promieniowania. 
4. Związki organiczne wykorzystywane w technice.  
5. Substancje niebezpieczne stosowane przy produkcji 

żywności.  
6. Barwniki spożywcze. 
7. Temat zaproponowany przed dyplomanta. 

7  

dr hab. inż. 
Wojciech 
Golimowski, prof. 
UEW 
 

1. Wykonanie charakterystyki pracy instalacji hydraulicznej. 
2. Wykonanie układu sterującego, scharakteryzowanie pracy 

pompy pianowej. 
3. Analiza procesów rozdrabniania nasion ze wskazaniem 

optymalnej wydajności. 

4  

dr inż. Katarzyna 
Górska 
 

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

substancji dodatkowych stosowanych w przemyśle 
spożywczym. 

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

5  

dr Monika 
Grabowska 

1. Aspekty ekologicznego gospodarowania w dzisiejszym 
świecie.  

2. Znaczenie ekologii w życiu codziennym.  
3. Katastrofy  ekologiczne w  XX- XXI wieku. 
4. Temat zaproponowany przed dyplomanta związany z 

aspektami zdrowego/ekologicznego stylu życia. 

10 10 

dr hab. inż. Alicja 
Graczyk, prof. 
UEW 
 

1. Energetyka odnawialna - technologiczne, techniczne, 
ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju (energia 
słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa, 
biopaliwa, biogaz). Opłacalność i finansowanie odnawialnych 
źródeł energii.  

15 15 



2. Wytwarzanie i konsumpcja energii w odnawialnych źródłach 
(w tym panele fotowoltaiczne) - nowy gracz na rynku OZE- 
PROSUMENT.   

3. Budownictwo energooszczędne – technologiczne, 
ekonomiczne i ekologiczne aspekty i innowacyjne 
technologie.   

4. Ekologiczny transport: rozwój technologii, innowacje, analiza 
rynku samochodów hybrydowych, elektrycznych, z napędem 
wodorowym.  

5. Zrównoważona moda i recykling ubrań - aspekty 
technologiczne, ekonomiczne i wpływ na środowisko 
naturalne.  

6. Gospodarowanie odpadami w gminie i w kraju.   
7. Proekologiczny konsument - styl życia i konsumpcji, w tym 

badania ankietowe. 

dr inż. Robert 
Golej 

1. Problematyka zarządzania produkcją i Lean Management 
(projektowanie, ocena, wdrażanie). 

2. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych (prace 
aplikacyjne). 

3. Wycena wartości: przedsiębiorstw, know how, znaków 
towarowych, start-upów. 

4. Zarządzanie innowacjami. 

15 15 

dr hab. inż. 
Zuzanna Goluch, 
prof. UE 

1. Żywienie w dietoprofilaktyce i/lub dietoterapii chorób 

cywilizacyjnych według dietetyki i medycyny opartej na 

dowodach (Evidence-Based Dietetic, Evidence-Based 

Medicine). 

2. Suplementy diety w żywieniu różnych grup ludności (wiek, 

płeć, stan fizjologiczny, aktywność fizyczna). 

3. Farmakopealne suplementy diety. 

4. Zafałszowania suplementów diety i ich konsekwencje 

zdrowotne. 

5. Nutraceutyki i ich zastosowanie w prewencji i terapii chorób 

cywilizacyjnych. 

6. (Nie)bezpieczeństwo stosowania różnych diet 

alternatywnych i systemów żywieniowych. 

7. Postawy konsumentów wobec zafałszowań żywności. 

3  

prof. dr hab. 
Jerzy Hanuza 
 

1. Badania fizykochemiczne żywności. 
2. Właściwości chemiczne, fizyczne i zastosowania ekstraktów 

roślinnych. 
3. Biopaliwa, syntetyczne oleje napędowe - technologia  

i analiza ich jakości. 
4. Związki aktywne biologiczne w kosmetykach. 
5. Konserwanty i dodatki smakowe w  żywności - metody 

wyznaczania ich zawartości w produkcie. 
6. Produkty z roślin genetycznie modyfikowanych, ich 

porównanie z roślinami naturalnymi. 
7. Charakterystyka produktów chemicznych wytwarzanych  

w dużych zakładach chemicznych. 
8. Materiały powierzchniowo czynne - charakterystyka  

i zastosowania. 
9. Nanoprodukty - metody ich syntezy i badania 

fizykochemiczne.  
10. Synteza i właściwości nowych materiałów laserowych.      

6  

dr inż. Gabriela 
Haraf 

1. Ocena sensoryczna i konsumencka jako instrument 
wskazujący możliwości poprawy jakości produktów 

3  



 spożywczych.   
2. Możliwości poznania konsumenckich preferencji 

dotyczących różnych produktów spożywczych.   
3. Możliwości poprawy jakości i trwałości mięsa kulinarnego.   
4. Zastosowanie szybkich testów laboratoryjnych do oceny 

wybranych aspektów jakościowych produktów spożywczych.  
5. Ocena właściwości reologicznych wybranych produktów 

spożywczych.  
6. Wybrane zagadnienia z technologii przetwórstwa mleka.   
7. Wybrane zagadnienia z technologii przetwórstwa mięsa. 

dr inż. Irena 
Jacukowicz-
Sobala 
 

1. Oczyszczanie wody i ścieków.  
2. Synteza polimerów hybrydowych zawierających tlenki metali 

(Fe, Cu, Mn). 
3. Procesy adsorpcyjne. 
4. Fotokataliza. 

2  

dr hab. inż. Anna 
Kowalska, prof. 
UEW 
 

1. Innowacje w przedsiębiorstwie (innowacje produktowe, 
organizacyjne, procesowe, marketingowe).    

2. Innowacyjność przedsiębiorstw branży gastronomicznej. 
3. Marketing w przedsiębiorstwie (elementy marketingu  

tj. produkt, cena dystrybucja, promocja, personel; 
segmentacja rynku; pozycjonowanie itp.). 

4. Zarządzanie produktem, marką w przedsiębiorstwie. 
5. Zachowania i preferencje konsumentów na rynku. 
6. Badania marketingowe i rynkowe ( badania ilościowe  

i jakościowe; metody, instrumenty, analiza danych oraz 
wnioskowanie). 

7. Rynek rolno-spożywczy i gastronomiczny w Polsce. 
8. Rolnictwo ekologiczne i rynek żywności ekologicznej. 

15  

prof. dr hab. inż. 
Małgorzata 
Krzywonos 
 

I Problemy związane z jakością:  
1. Jakość żywności, trwałość żywności, postrzeganie zmian 

jakości żywności podczas przechowywania. 
2. Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności, badania 

sensoryczne i konsumenckie. 
3. Kształtowanie jakości produktów przemysłowych. 
4. Postawy konsumenckie, konsument, nowa żywność. 
5. Właściwości prozdrowotne żywności; suplementy diety.  
6. Innowacje produktowe np. z wykorzystaniem 

mikroorganizmów – żywność fermentowana. 
7. Żywność regionalna i tradycyjna. 
8. Marnotrawienie żywności. 

II Problemy związane z ochroną środowiska:  
1. Systemy gospodarki odpadami.  
2. Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA). 
3. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie.  
4. Odnawialne źródła energii. 

15 15 

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. 

7  



dr hab. inż. 
Jadwiga Lorenc, 
prof. UEW 
 

1. Bezpieczeństwo stosowania nanorozmiarowych 
komponentów w kosmetykach.  

2. Wielokierunkowa aktywność biologiczna flawonoidów 
wykorzystywana w celach leczniczych lub kosmetycznych.   

3. Wykrywanie węglowodanów w produktach spożywczych 
typu „sugar free” metodami spektroskopowymi.   

4. Materiały kompozytowe o wyjątkowych właściwościach 
stosowane w medycynie/farmacji/budownictwie/przemyśle 
motoryzacyjnym. 

5. Wykrywanie składników biologicznie czynnych w lekach 
metodami spektroskopowymi.   

6. Metody badania zafałszowań wybranego produktu 
spożywczego.   

7. Trucizny w produktach spożywczych, metody ich detekcji.   
8. Temat zaproponowany przez studenta. 

5  

dr Damian 
Marcinkowski 
 

1. Technologia produkcji olejów roślinnych. 
2. Spektrofotometryczne oznaczenie barwników 

chlorofilowych w olejach roślinnych.   
3. Spektrofotometryczne oznaczenie barwników 

karotenoidowych w olejach roślinnych.   
4. Kulometryczne oznaczenie zawartości wody w olejach 

roślinnych.  
5. Wpływ zmiany parametrów przechowywania olejów na ich 

jakość. 

5  

dr inż. Kamal 
Matouk 

1. Wdrożenie/organizacja systemu zarządzania w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

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

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

4. Komputerowe sterowania przebiegiem produkcji na 
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

5. Organizacja wdrażania systemu zarządzanie 
produkcją/logistyką. 

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. 

8 8 

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 

dr hab. inż. 
Daniel Ociński, 
prof. UEW 
 

1. Fotokatalityczna degradacja związków organicznych  
z wykorzystaniem materiałów tlenkowych osadzonych na 
nośnikach (praca doświadczalna). 

2. Wykorzystanie alg w procesie usuwania Cr(VI) z odcieków ze 

3  



składowiska odpadów chemicznych wraz z odzyskiem 
chromu i zagospodarowaniem nadmiarowej biomasy - 
(próba rozwiązania rzeczywistego problemu technicznego). 

3. Przyszłość alg jako surowca do produkcji biopaliw w świetle 
najnowszych trendów motoryzacyjnych (praca teoretyczna  
z naciskiem na aspekty technologiczne). 

dr Remigiusz 
Olędzki 
 

1. Analiza substancji bioaktywnych w żywności. 
2. Procesy przetwarzania żywności w celu poprawy ich 

właściwości prozdrowotnych. 

1  

dr hab. inż. Anna 
Olszańska, prof. 
UEW 
 

1. Marketing w przedsiębiorstwach i badania marketingowe 
(firmy produkcyjne, rolnictwo, usługi, handel, konsumenci), 
marketing w Internecie, zarządzanie produktem, promocja 
firm, organizacja sprzedaży produktów w firmach 
produkcyjnych i handlowych. 

2. Handel detaliczny i hurtowy produktami rolnymi  
i żywnościowymi - organizacja sprzedaży, sprzedaż 
internetowa. 

3. Skup produktów rolnych, organizacja baz surowcowych 
przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego. 

4. Zarządzanie przedsiębiorstwami w sferze agrobiznesu. 
5. Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności w sferze 

agrobiznesu, procesy integracji. 
6. Skuteczność i efektywność wdrażania w Polsce programów 

UE w obszarze agrobiznesu i obszarów wiejskich - analizy na 
podstawie wybranej firmy. 

7. Analizy trendów zmian w konsumpcji i zachowań 
konsumentów. 

8. Badanie rynku produktów rolnych i żywnościowych. 

15  

dr Agnieszka 
Piekara 

1. Suplementy diety - problemy jakościowe. 
2. Środki słodzące w przemyśle spożywczym. 
3. Żywność wegańska. 

2 2 

dr Agata Pietroń-
Pyszczek 

1. Organizowanie i kontrolowanie pracy w wybranym 
przedsiębiorstwie (w dziale produkcji, itp.); monitoring 
pracowników; poprawa dyscypliny pracy; zarządzanie pracą 
w środowisku międzykulturowym.  

2. Rzeczowe i społeczne warunki pracy na przykładzie 
wybranego przedsiębiorstwa (analiza, ocena, projekt 
poprawy, itp.). 

3. BHP w wybranym przedsiębiorstwie (m.in. promocja, 
organizacja, kultura bhp); zarządzanie ryzykiem 
zawodowym; wypadkowość; choroby zawodowe.  

4. Usprawnianie pracy na wybranym stanowisku (np. 
kontrolera jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 
laboranta).  

5. Zastosowanie metod Lean Management (Kaizen, Lean Six 
Sigma, 5S, itp.) w wybranym przedsiębiorstwie.  

6. Badanie (ocena) skuteczności szkoleń w wybranym 
przedsiębiorstwie (analiza porównawcza różnych 
przedsiębiorstw).  

7. Bariery komunikacji w wybranym przedsiębiorstwie 
(projektowanie usprawnień komunikacji 
wewnątrzorganizacyjnej).  

8. Badanie sprawności liderów (kierowników, mistrzów, 
brygadzistów) w wybranym przedsiębiorstwie.  

9. Dehumanizacja pracy – diagnozowanie, przeciwdziałanie, 
ograniczanie skutków, np. zmęczenia, monotonii  
w wybranym przedsiębiorstwie.  
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10. Projektowanie i usprawnianie systemów płacowych; 
stymulowanie innowacyjności pracowników w wybranym 
przedsiębiorstwie. 

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  

dr inż. Agnieszka 
Ryznar-Luty 

1. Analiza żywności (analiza przetworów owocowo-

warzywnych, żywność fermentowana - prace badawcze). 

2  

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  

dr inż. Monika 
Wereńska 

1. Produkty mięsne. 
2. Przetwórstwo mięsa. 
3. Dodatki stosowane do mięsa. 
4. Przechowywanie mięsa i jego wyrobów. 
5. Obróbka termiczna mięsa i jego właściwości.   

5 2 

dr Adam Zając 1. Poszukiwanie nowych roślin wysokobiałkowych dla 
przemysłu spożywczego. 

2. Poszukiwanie nowych roślin oleistych dla przemysłu 
spożywczego i kosmetycznego. 

3. Analiza spektroskopowa związków pochodzenia 
biologicznego. 

3  

 

 


