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Technologia żywności i żywienia

Zainteresowania naukowo-badawcze
promotora
Miejsce zatrudnienia i dane
kontaktowe:

Mikrobiologia żywności, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i
poprawa jakości mikrobiologicznej w innowacyjnych procesach utrwalania
żywności, zastosowanie kultur ochronnych zapobiegających psuciu się
żywności,
bioróżnorodność
drobnoustrojów,
przechowywanie
drobnoustrojów.
IBPRS, tel. 609260100, e-mail: sokolowska@ibprs.pl
Proponowany temat: Wykorzystanie skojarzonego działania bakteriofagów i
wysokiego ciśnienia hydrostatycznego do zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawy jakości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego

Problematyka badawcza, w ramach
której realizowany byłby doktorat

Podstawowe oczekiwania wobec
kandydata na doktoranta

Zakres prac: izolacja i charakterystyka bakteriofagów litycznych wobec
wybranych bakteryjnych patogenów żywności i wybranych bakterii
psujących, ocena przeżywalności bakteriofagów i ich gospodarzy
poddanych działaniu ciśnienia hydrostatycznego w różnych matrycach,
stabilność fagów podczas przechowywania chłodniczego utrwalonych
produktów, inaktywacja wybranych bakteryjnych patogenów żywności i
wybranych bakterii psujących podczas przechowywania chłodniczego w
utrwalanych produktach.
Sumienność, pracowitość, predyspozycje do pracy naukowej
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Doktorat obroniony w 2017 (promotor pomocniczy):
Izabela Porębska Molekularna analiza mechanizmów i badanie dynamiki procesów kiełkowania
przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris pod wpływem wybranych czynników aktywujących.
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Otwarte przewody 2018 (promotor):
Justyna Nasiłowska Stan fizjologiczny wybranych bakterii chorobotwórczych w sokach z warzyw
korzeniowych po procesie utrwalania wysokim ciśnieniem
Marzena Połaska Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus i specyficzne wobec nich bakteriofagi występujące w
polskich sadach i ich wpływ na jakość soków
Otwarte przewody 2019 (promotor):
Joanna Bucka-Kolendo Wpływ wysokiego ciśnienia, jako czynnika stresowego, na zmiany zachodzące w
polimorfizmie genetycznym i proteomie bakterii fermentacji mlekowej
Agnieszka Dekowska Genetyczne podstawy różnorodności wewnątrzgatunkowej i oporności na czynniki
stresowe bakterii z gatunku Alicyclobacillus acidoterrestris
Bożena Mazurkiewicz Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na wybrane aspekty jakościowe
produktów owocowych dla dzieci i niemowląt
Szkoła Doktorska 2021 (promotor)
Agnieszka Zapaśnik Potencjał zastosowania grzybów podstawkowych do degradacji wybranych mikotoksyn
na przykładzie rodzaju Pleurotus
Ewelina Nerek Opracowanie sposobu immobilizacji bakterii nieprzetrwalnikujących w celu zwiększenia
przeżywalności w trakcie przechowywania

