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Zainteresowania naukowo-badawcze promotorów
żywności, trwałe zanieczyszczenia organiczne, pestycydy
1. Stabilność alkaloidów pirolizydynowych w modelowych procesach przetwórstwa
żywności.
2. Geograficzne zróżnicowanie występowania aromatycznych węglowodorów pochodzenia
mineralnego we wskaźnikowych produktach spożywczych.
3. Wpływ tła środowiskowego nitro-pochodnych węglowodorów aromatycznych na ich
Problematyka badawcza, w
występowanie w żywności.
ramach której realizowane
4. Wpływ wybranych naturalnych substancji fenolowych (kurkuminoidów) na modyfikację
byłyby doktoraty
stabilności oksydacyjnej żywności poddawanej działaniu wysokiego ciśnienia
hydrostatycznego.
5. Ocena narażenia ludności polski na nonylofenol oraz bisfenol A i ich analogi jako
endokrynowych mimetyków pobieranych wraz z dietą.
6. Wpływ modyfikacji formy chemicznej żelaza na stabilność oksydacyjną mięsa wołowego
poddawanego działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.
Podstawowe oczekiwania wobec kandydata na
Sumienność, predyspozycje do pracy naukowej
doktoranta

Osiągnięcia naukowe promotora:
Stopnie i tytuły naukowe podawane
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1. Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie
degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych wraz z oceną biodostępności
nowopowstałych produktów degradacji w warunkach in vitro, NCN, 2020 – 2023
2. Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów
bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego, NCN, 2019 – 2022
3. Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu, NCN,
2019 – 2022
4. Platforma Żywnościowa, Gospostrateg, NCBR, 2018 - 2022,
5. Molecular mechanisms of gonadal development and differentiation under phytoestrogen
symulation in sturgeons, NCN, 2016 – 2019
6. Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na kierunek przemian degradacyjnych
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7. Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra, NCBR, 2010 – 2014
8. Ocena różnych asortymentów przetworów zbożowych w aspekcie obecności wybranych
ksenobiotyków naturalnych i środowiskowych, MNiSW, 2010 - 2013
2020/21 – 2023/24 – promotor naukowy pracy pt.: „Interakcje związków endokrynnie obecnych
w żywności z mikroflorą jelitową człowieka w modelu in vitro”, Szkoła Doktorska „AgroBioTech
PhD”.
2021/22 – 2024/25 - współpromotor naukowy pracy pt.: „Ocena narażenia ludności polski na
nonylofenol oraz bisfenol A i ich analogi jako endokrynowych mimetyków pobieranych wraz z
dietą - Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD”.

