
 

 

2-3 czerwca 2009 r. 
 
Wydział Chemii UJ 
ul. Ingardena 3 
30 060 Kraków 

    PROGRAM 
 

2 czerwca 2009 r. sala 30  

    

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji  

9:15 – 9:50 wykład plenarny: Małgorzata Barańska Kolorowe białka 

9:50 – 10:20 komunikaty:     K1 Artur Biela Wysokociśnieniowe badania strukturalne beta-
laktoglobuliny 

 K2 Anna Pajor Konformacja BSA w roztworach elektrolitów 

10:20 – 10:40 przerwa   

10:40 – 11:50 komunikaty:     K3 Jakub Sumera Efektywny opis wybranych właściwości dużych 
układów w ramach metodologii MP2 

 K4 Jan Kaczmarczyk Temperaturowo programowana desorpcja 
małych cząsteczek z nanostrukturalnych 
powierzchni tlenkowych 

 K5 Katarzyna Hnida Porowate membrany z tlenku aluminium 
otrzymane na drodze anodyzacji w kwasie 
siarkowym(VI) 

 K6 Janusz Szeremeta Porównanie struktury porowatego tlenku 
aluminium otrzymanego w procesie anodyzacji 
czystego aluminium i stopu AA1050 

 K7 Karolina Pająk Wykorzystanie bazy danych PDF – 4 w 
badaniach historycznych pigmentów 

11:50 – 12:10 przerwa   

12:10 – 13:20 komunikaty:     K8 Katarzyna Obal Wykorzystanie dwuwymiarowej analizy 
korelacyjnej do badania zmian strukturalnych 
fosfomycyny w roztworze wodnym w funkcji pH 

 K9 Aleksandra 
Augustynek 

Badania identyfikacyjne taśm klejących 
metodami FT-IR oraz  Py-GC/MS dla celów 
kryminalistycznych 

 K10 Tomasz Kruk Nanostructured Ultrathin Polymeric Films 
Containing Photoactive Grafted Copolymer 

 K11 Katarzyna Chłopek Nowe jonity na bazie poliwinyloaminy 

 K12 Anna Wach Wpływ układu inicjującego i stężenia 
plastyfikatorów na proces utwardzania oraz 
parametry fizykochemiczne żywicy 
winyloestrowej 

13:20 – 14:30 obiad   

14:30 – 15:40 komunikaty:   K13 Magdalena Pancerz Metalokompleksy naniesione na przyjazne dla 
środowiska nośniki jako katalizatory reakcji 
utleniania węglowodorów 

 K14 Magdalena Warcholik Makrocykliczne kompleksy rozpuszczalne w 
wodzie jako katalizatory utleniania związków 
allochtonicznych 

 K15 Małgorzata 
Bawołowska 

Nowe katalizatory procesu DeNOx uzyskane 
na bazie naturalnych i syntetycznych 
krzemianów 

 K16 Wojciech Banaś Nanokompozytowe materiały anodowe C/Sn 
dla akumulatorów litowych 

 K17 Dorota Mrozek Nowe półprzewodniki tlenkowe do zastosowań 
fotowoltaicznych 

15:40 – 16:00 przerwa   

16:00 – 16:45 komunikaty:   K18 Magdalena Oćwieja Badania nad reaktywnością grupy aminowej w 
układzie 2-aminotifeno-3-karbonitrylu 

 K19 Barbara Wołek Zastosowanie reakcji Pschorr'a w syntezie 
metylo- dibenzo[b]tiofenów 

 K20 Marta Kaczor Wpływ jonów metali ciężkich na beztlenowy 
metabolizm siarki w nerkach Pelophylax 
ridibundus 

16:45 – 17:15 sesja posterowa: 
 P1 

Aleksandra Jaworska Zastosowanie analizy SERS w badaniu 
związków cyklicznych 

 P2 Kinga Mlekodaj Badania powierzchni implantu panewki 
biodrowej po dziesięciu latach przebywania w 
organizmie człowieka 

 P3 Piotr Legutko Badanie aktywności układu K-Ce-Fe-O w 
katalitycznym dopalaniu sadzy 

 P4 Marta Filipowska Synteza nowych oktamolibdenianów – 
katalizatorów do usuwania zanieczyszczeń 

 P5 Olaf Stefańczyk Nowe materiały magnetyczne oparte na 
kompleksach miedzi z cyklicznymi ligandamin-
donorowymi i oktacyjanometalanach 

 P6 Szymon Chorąży Projektowanie, synteza i charakteryzacja 
dynamicznych układów koordynacyjnych z 
mostkami CN- 

 P7 Agnieszka Halot, 
Anna Obal, Barbara 
Trzeciak 

Synteza oraz analiza spektroskopowa 
peptydomimetyków skrętów zwrotnych 

 P8 Ewa Rząd Silicone stabilized liposomes 

 P9 Aneta Wojnarowicz Otrzymywanie i właściwości materiału 
anodowego dla ogniw IT-SOFC 
otrzymywanego na bazie tlenku ceru (IV) 
podstawionego miedzią 

 P10 Szymon Buda  Poszukiwanie nowych katalizatorów reakcji 
winylogowej Mukaiyamy (VMAR) 

 P11 Monika Pasternak, 
Marta Rączka 

Asymetryczne α-hydroksymetylowanie w 
roztworach wodnych – organokataliza vs. 
kataliza kompleksami metali 

 P12 Agnieszka 
Adamowicz 

Reakcje kompleksów rutenu o właściwościach 
przeciwnowotworowych z aminokwasami  S- i 
N- donorowymi w roztworach wodnych 

17:15 Rozdanie nagród, zakończenie pierwszego dnia konferencji 

 
 
W trakcie pierwszego dnia konferencji przedstawiciele firm oraz doradca zawodowy z 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą przeprowadzać nieformalne, indywidualne 
rozmowy ze studentami (sala 411) - zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w 
recepcji. 
 
 
Prezentacje prosimy dostarczać w przerwach pomiędzy sesjami. 
 
Postery prosimy udostępnić przez cały dzień. 



 
NAGRODY DLA STUDENTÓW-AUTORÓW PRAC: 

 
 

NAGRODA GŁÓWNA 
Nagroda im. Włodzimierza Jarzęby ustanowiona przez Dziekana Wydziału Chemii UJ 

 
 

Nagrody Sekcji Studenckiej PTCh 
 
 

Nagrody ufundowane przez Zakład Farmaceutyczny 

 
 
 

Nagrody ufundowane przez firmę FQS Poland Sp. z o.o. 

 
 
 
 

Nagroda w Konkursie dla Publiczności ufundowana przez Firmę Komputerową PC Point 

 
 
 
 
 
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 
 
 
Nagroda główna im. Włodzimierza Jarzęby przyznawana jest autorowi najlepszego komunikatu lub posteru 
przez komisję składającą się z przedstawicieli studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Chemii UJ 
Dodatkowe informacje na temat Nagrody im. Włodzimierza Jarzęby do pobrania w postaci pliku. 
 
Nagrody Sekcji Studenckiej PTCh przyznawana jest autorom najlepszego komunikatu i najlepszego posteru w 
drodze głosowania publiczności  
(kartę głosowania pobraną podczas rejestracji należy dostarczyć wypełnioną do recepcji) 
 
Nagrody ufundowane przez Zakład Farmaceutyczny Amara przyznawane są autorom najlepszego komunikatu 
i najlepszego posteru przez przedstawicieli firmy 
 
Nagrody ufundowane przez FQS Poland Sp. z o.o. (grupa FUJITSU) przyznawane są autorom najlepszego 
komunikatu i najlepszego posteru przez przedstawicieli firmy 
 
Nagroda w Konkursie dla Publiczności ufundowana przez Firmę Komputerową PC Point losowana jest 
spośród prawidłowo wypełnionych kart konkursowych 
(kartę konkursową pobraną podczas rejestracji należy dostarczyć wypełnioną do recepcji) 
 
 
 
Wręczenie nagród będzie miało miejsce na zakończenie pierwszego dnia konferencji po sesji posterowej 
 
 

 
3 czerwca 2009 r.             sala 411   

    

9:00 – 10:00 Stefan Witkowski 
WCh UJ 

Staże, praktyki - przepisy obowiązujące na  
Wydziale Chemii UJ 

10:00 – 12:40 Marek Marczyk 
Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie 

SPOTKANIE INFORMACYJNE: Metody poszukiwania pracy 

    

12:40 – 13:00 przerwa   

13:00 – 15:00 Anna Bodzoń-Kułakowska 
WCh UJ 

Kilka słów o autoprezentacji i zasadach kompozycji 
materiałów multimedialnych 

15:00 Zakończenie konferencji 
 


