
 
Lista tematów projektów inżynierskich 2018/2019: 
 
 
 

Lp. Temat projektu inżynierskiego Opiekun projektu Student 
Podpis 

studenta 

1. 
Projekt syntezy nanoproszku Prof. dr hab. 

Władysław W. 
Kubiak 

  

2. 
Projekt systemu zarządzania jakością GLP 
w labolatorium analitycznym 

Prof. dr hab. 
Władysław W. 
Kubiak 

  

3. 
Projekt spektrofotometrycznego 
oznaczenia substancji czynnych w 
ekstrakcie herbaty 

Prof. dr hab. 
Władysław W. 
Kubiak 

  

4. 

Rozwój konstrukcji elektrod odniesienia – 
od konstrukcji konwencjonalnych do 
konstrukcji „solid state” 

Prof. dr hab.  
Jan Migdalski  

   

5. 

Rozwój konstrukcji elektrod 
jonoselektywnych typu „solid contact” – 
od konstrukcji Cattrala do konstrukcji 
„calibration free” 

Prof. dr hab.  
Jan Migdalski 

  

6. 

Badania nad obniżaniem limitu detekcji 
elektrod jonoselektywnych i przykłady 
zastosowania tych czujników w analizie 
śladowej 

Prof. dr hab.  
Jan Migdalski 

  

7. 
Instrumentalne metody oznaczania 
zawartości krzemu w materiałach 
ceramicznych  

Prof. dr hab.  
Jan Migdalski 

  

8. 

Przepływowy system mikroanalizy składu 
i stężenia elektrolitów po  
elektrorafinacji miedzi 
 

Dr hab. inż. 
Bogusław Baś 
prof. AGH 

  

9. 
Odnawialna elektroda pastowa -projekt i 
kryteria oceny jakości  
elektrody 

Dr hab. inż. 
Bogusław Baś 
prof. AGH 

  

10.
Światłowodowa sonda do pomiarów 
absorbancji roztworów w zakresie  
UV-Vis 

Dr hab. inż. 
Bogusław Baś 
prof. AGH 

  

11. Projekt woltamperometrycznej procedury 
oznaczania kwasu kawowego 

Dr hab. Małgorzata 
Jakubowska, prof. 
AGH 

  

12.
Projekt układu do badań 
kolorymetrycznych z wykorzystaniem 
platformy Arduino 

Dr hab. Małgorzata 
Jakubowska, prof. 
AGH 

  

13. Analiza skupień w profilowaniu próbek o 
złożonej matrycy 

Dr hab. Małgorzata 
Jakubowska, prof. 
AGH 

  



14. Zastosowanie elektrod jonoselektywnych 
w kontroli gospodarki potasowej 
organizmu 

Dr hab. inż. Beata 
Paczosa-Bator 

  

15. Ocena jakości cukru białego Dr hab. inż. Beata 
Paczosa-Bator 

  

16.

Zastosowanie konduktometrii do oceny 
jakości bioetanolu  stosowanego jako 
domieszka do paliwa 

Dr hab. inż. Beata 
Paczosa-Bator 

  

17.

Projekt spektrofotometrycznego 
oznaczania błękitu brylantowego Dr hab.  inż.  

Robert Piech 

  

18.

Woltamperometryczne oznaczanie 
gemcytabiny w lekach 
antynowotrorowych 

Dr hab. inż.  
Robert Piech 

  

19.

Projekt spektrofotometrycznego 
oznaczania kwasu foliowego w 
produktach leczniczych i suplementach 
diety 

Dr hab. inż.  
Robert Piech 

  

20.
Projekt woltamperometrycznego 
oznaczania cetyryzyny 

Dr hab. inż.  
Robert Piech 

  

21.
Woltamperometryczne oznaczanie 
hydrokortyzonu 

Dr hab. inż.  
Robert Piech 

  

22.
Zastosowanie woltamperometrii jako 
narzędzia do analizy wody pitnej 

Dr inż.  
Filip Ciepiela 

  

23.
Projekt analizy akrylamidu powstającego 
podczas obróbki termicznej produktów 
spożywczych 

Dr Małgorzata  
Dziubaniuk 

  

24.
Oznaczanie wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (WNKT) występujących w 
produktach spożywczych 

Dr Małgorzata  
Dziubaniuk 

  

25.
Oznaczanie żelaza (II) w produktach 
spożywczych pochodzenia roślinnego 

Dr Małgorzata  
Dziubaniuk 

  

26.
Wyznaczanie pojemności 
kationowymiennej minerałów 
zeolitowych. 

Dr inż. Katarzyna  
Fendrych 

  

27.
Oznaczanie zawartości azotanów w 
wodach i ściekach. 

Dr inż. Katarzyna  
Fendrych 

  

28.
Optymalizacja chromatograficznej 
procedury oznaczania benzo(a)pirenu  

Dr inż.  
Ewa Niewiara 

  

29.

Ocena występowania interferencji 
chemicznych w ilościowym oznaczaniu 
metali metodą ASA 

Dr Witold Reczyński 

  



30.

Wybór strategii kalibracyjnej w 
oznaczaniu metali metodą ASA, techniką 
płomieniową 

Dr Witold Reczyński 

  

31.

Analiza wpływu substancji 
powierzchniowo aktywnych na proces 
atomizacji w metodzie ASA. 

Dr Witold Reczyński 

  

32.
Projekt oznaczenia sodu i potasu w 
wodach powierzchniowych. 

Dr inż. Małgorzata 
Suchanek  

  

33.
Projekt syntezy BiVO4 i jego zastosowanie 
jako fotokatalizatora. Dr Jan Wyrwa  

  

34.

Grafit komercyjny „wkłady ołówkowe” 
aktywowany platynowcami jako 
potencjalny materiał do konstrukcji 
elektrod stosowanych w analizie 
woltamperometrycznej. 

Dr Jan Wyrwa 

  

35.

Projekt układu pomiarowego 
temperatury wysokotemperaturowego 
pieca komorowego. 

Dr Jan Wyrwa 

  

  
 
 
                                                                                            
                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


