
 

 

UCHWAŁA NR 71/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku chemia  
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku chemia na 
poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w brzmieniu 
określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Załączniki do uchwały Nr 71/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA 
 

                                                                     studia stacjonarne 
 

W - wykład, S - seminarium, L - laboratorium, Ć - ćwiczenia,  E - egzamin, Z - zaliczenie 
specjalności: ACH - analityka chemiczna, CHMNT - chemia materiałów dla nowoczesnych technologii, CHO - chemia ogólna 

Nazwa Przedmiotu E/Z 

W S L/Ć Semestr 

E/Z

W S L/Ć Semestr Razem Jednostka 
organ. 

Godz. ECTS Godz
. 

ECTS Godz. ECTS Godz. ECTS Godz. ECTS Godz. ECTSGodz.ECTS Godz. ECTS Godz. ECTS
 

Lp. Rok I Semestr I Semestr II razem 
 

1 Podstawy chemii E 60 5 60 4 60 5 180 14                   180 14 WCH 

2 Bezpieczeństwo w 
laboratorium 
chemicznym 

Z 15 1     15 2 30 3                   30 3 WCH 

3 Matematyka E 60 4 60 4     120 8                   120 8 WMiI 

4 Chemia analityczna                   E 30 3 30 3 60 5 120 11 120 11 WCH 

5 Fizyka                   E 30 3     45 4 75 7 75 7 WFiA 

6 Metody komputerowe 
w chemii 

                  Z 15 1     45 4 60 5 60 5 WCH 

7 Chemia kwantowa                   E 30 3 30 2     60 5 60 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-1 45 4   45 4   

1 Historia chemii  
(ACH, CHMNT, CHO) 

E 30 2         30 2                   30 2 WCH 

2 Informacja naukowa w 
chemii   
(ACH, CHMNT, CHO) 

Z 15 2         15 2                   15 2 WCH 

3 Analiza matematyczna 
(CHMNT, CHO) 

E 23   22       45 4                   45 4 WCH 

4 Człowiek a środowisko 
(ACH) 

E 30 2         30 2                   30 2 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-2 (ACH, CHO)   70 5 70 5   

1 Analiza chemiczna 
środowiska i 
materiałów  
(ACH, CHO) 

                  E 15       30   45 3 45 3 WCH 

3 Zarządzanie 
laboratorium  
(ACH, CHO) 

                  Z 15   10       25 2 25 2 WCH 
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2 Wybrane specjalne 
techniki w analizie 
chemicznej (ACH) 

                  E 15       30   45 3 45 3 WCH 

4 Podstawy spektroskopii 
(CHO) 

                  E 10       20   30 3 30 3 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-2 (CHMNT) 45 4 45 4   
1 Podstawy badań 

fizykochemicznych 
właściwości materiałów 

                  E 30   15       45 4 45 4 WCH 

2 Podstawy mikroskopii                   E 10   5   30   45 4 45 4 WCH 

Razem I rok (ACH, CHO)    3E 375 29 5E 385 33 760 62   

Razem I rok (CHMNT)        3E 375 29 5E 360 32 735 61 

Lp. Rok II Semestr III Semestr IV razem 
 

1 Chemia nieorganiczna E 60 5 30 3 75 6 165 14                   165 14 WCH 

2 Chemia fizyczna E 45 4 45 3     90 7                   90 7 WCH 

3 Chemia organiczna                   E 60 5 30 3 10
5 

9 195 17 195 17 WCH 

4 Chemia fizyczna                   Z         75 6 75 6 75 6 WCH 

5 Lektorat (PDWI-4)       60       60         60       60   120   SPNJO 

6 W-F (PDWI-5)       30       30             30   30   60   UCWFiS 

Przedmioty do wyboru PDWI-3 (ACH) 43 4   43 4   

1 Analiza minerałów Z 3       40   43 4                   43 4 WCH 

2 Analiza rud i stopów 
metali 

Z 3       40   43 4                   43 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-3 (CHMNT) 30 3 30 3   

1 Nowe materiały - 
zastosowania i metody 
badawcze 

 Z 10   5   15   30 3                   30 3 WCH 

2 Hodowla 
monokryształów 

 Z 20       10   30 3                   30 3 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-3 (CHO) 30 3 30 3   

1 English for science and 
technology 

Z 15   15       30 3                   30 3 WCH 

2 Język angielski w 
laboratorium 
chemicznym 

Z 15   15       30 3                   30 3 WCH 

Razem II rok (ACH)            2E 388 25  1E 360 23 748 48   

Razem II rok (CHMNT, CHO) 2E 375 24  1E 360 23 735 47 

Lp. Rok III Semestr V Semestr VI razem 
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1 Analityka 
instrumentalna 

E 30 3     45 4 75 7                   75 7 WCH 

2 Podstawy 
chromatografii 

E 20 2     10 1 30 3                   30 3 WCH 

3 Praktyki zawodowe Z             60 2                   0 2   

4 Lektorat (PDWI-4) E     60 12     60 12*                   60 12 SPNJO 

5 Technologia chemiczna                   E 30 3 15   30 4 75 7 75 7 WCH 

6 Pracownia licencjacka 
/seminarium 
licencjackie (PDW) 

                  Z     30 5     30 5 30 5 WCH 

7 Egzamin licencjacki                   E               5   5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-6 (ACH) 45 4 45 4   

1 Sensory chemiczne i 
biosensory 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

2 Chemia jądrowa i 
radiacyjna 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-6 (CHMNT) 45 4 45 4   

1 Elektrochemia-
podstawy 

E 15   15   15   45 4                   45 4 WCH 

2 Oddziaływania 
międzycząsteczkowe i 
zjawiska międzyfazowe 

E 20   10   15   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-6 (CHO) 45 4   45 4   

1 Elektrochemia-
podstawy 

E 15   15   15   45 4                   45 4 WCH 

2 Molekularna chemia 
fizyczna 

E 30       15   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-7 (ACH) 45 4   45 4   

1 Analiza związków 
organicznych 

Z 11   22   12   45 4                   45 4 WCH 

2 Monitoring środowiska Z 15       30   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-7 (CHMNT) 45 4   45 4   

1 Elementy syntezy 
organicznej 

Z     15   30   45 4                   45 4 WCH 

2 Spektroskopia ciała 
stałego 

Z 30       15   45 4                   45 4 WCH 
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Przedmioty do wyboru PDWI-7 (CHO) 45 4 45 4 WCH 

1 Elementy syntezy 
organicznej 

Z     15   30   45 4                   45 4 WCH 

2 Elementy chemii 
produktów naturalnych 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

3 Chemia jądrowa i 
radiacyjna 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-8 (ACH) 45 4 45 4   

1 Spektroskopia 
elektronowa w 
praktyce 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

2 Analiza śladowa E 10       20   30 4                   30 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-8 (CHMNT)  45 4 45 4 WCH 

1 Spektroskopia 
elektronowa w 
praktyce 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

2 Chemia jądrowa i 
radiacyjna 

E 15       30   45 4                   45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-8 (CHO) 45 3 45 3   

1 Siły i równowaga w 
układach 
molekularnych 

E 15   30       45 3                   45 3 WCH 

2 Symetria w chemii E 15   30       45 3                   45 3 WCH 

3 Wiązania chemiczne E 15   30       45 3                   45 3 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-9 (ACH) 60 4 60 4 WCH 

1 Matematyczna 
interpretacja danych 
doświadczalnych 

                  Z 15   45       60 4 60 4 WCH 

2 Podstawy chemometrii                   Z 15       30   45 4 45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-9 (CHMNT i CHO) 60 5 60 5 WCH 

1 Nowoczesne metody 
preparatyki 
nieorganicznej 

                  Z 10       50   60 5 60 5 WCH 

2 Struktury i 
zastosowania związków 
nieorganicznych 

                  Z 30   30       60 5 60 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-10 (ACH) 50 4 50 4 WCH 

1 Podstawy diagnostyki 
laboratoryjnej 

                  Z 10       35   45 4 45 4 UMED 
zlecenie 
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2 Analiza zanieczyszczeń 
środowiska 

                  Z 10       21/
19 

  10 4 50 4 WNZiKŚ 

Przedmioty do wyboru PDWI-10 (CHMNT i CHO) 60 5 60 5   

1 Zielona chemia                   Z 30       30   60 5 60 5 WCH 

2 Biomakromolekuły                   Z 15       45   60 5 60 5 WCH 

3 Zaawansowane metody 
badania materiałów  

                   Z 30       30   60 5 60 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-11 (ACH, CHMNT i CHO)   45 4 45 4   

1 Krystalochemia                    Z 15   15   15   45 4 45 4 WCH 

2 Geochemia                   Z 30   15       45 4 45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-11 (CHMNT) 45 4 45 4   

1 Biomateriały                   Z 15   15   15   45 4 45 4 WCH 

2 Metody 
luminescencyjne w 
badaniach materiałów 

                  Z 15       30   45 4 45 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-12 (ACH, CHMNT i CHO) 30 5 30 5   

1 Dyskursy mediów                   E 30           30 5 30 5 WF,  
IDiKS 

2 Perswazyjne działania 
językowe 

                  E 30           30 5 30 5 WF,  
IDiKS 

Razem III rok (ACH)          5E 360 36 3E 290 34 590 70 

Razem III rok (CHMNT)     5E 360 36 3E 300 36 600 72 

Razem III rok (CHO)          5E 360 35 3E 300 36 600 71 

Razem w cyklu dydaktycznym (ACH) 1123 90   1035 90 2158 180 

Razem w cyklu dydaktycznym (CHMNT) 1110 89   1020 91 2130 180 

Razem w cyklu dydaktycznym (CHO) 1110 88   1045 92 2155 180 

 

*Lektorat w wymiarze 180 godz. (12 ECTS) rozliczany jest do końca 5 semestru,  wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego .  

Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze 3 tygodni (60 godz.). 

Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru wynosi  54, co stanowi 30 %.
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 180 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na 
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

178 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z języka obcego 

12 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując 
moduły  na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły 
związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

12 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS 
przypisanych praktykom określonym w programie studiów 

3 tygodnie (60 godz),          
2 ECTS 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

- 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których 
odnoszą się efekty uczenia.  Suma udziałów musi być równa 
100% 

chemia - 100% 
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ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Kierunek studiów: Chemia  

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł: licencjat 

Kod efektu 
uczenia się 

dla 
kierunku 
studiów 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Chemia absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

 

WIEDZA 

K_W01 

posiada wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii, 
posługuje się właściwą terminologią i nomenklaturą 
chemiczną, rozumie relacje pomiędzy strukturą i 
reaktywnością 

P6S_WG 

K_W02 
zna podstawy matematyki wyższej, opisuje i analizuje 
zjawiska fizyczne i procesy chemiczne adekwatnym 
aparatem matematycznym 

P6S_WG 

K_W03 
zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne 
umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów z 
zakresu chemii 

P6S_WG 

 

K_W04 

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie budowy, 
funkcjonowania i zastosowania wybranej aparatury 
kontrolno-pomiarowej 

P6S_WG 

 

K_W05 

posiada wiedzę z zakresu  zasad bezpiecznej pracy w 
laboratorium umożliwiającą odpowiedzialne stosowanie 
nabytej wiedzy w praktyce zawodowej 

P6S_WK 

K_W06 zna aspekty prawne i etyczne związane z działalnością 
zawodową 

P6S_WK 

 

K_W07 

posiada podstawową wiedzę z tematyki prawa autorskiego, 
ochrony własności intelektualnej i systemu informacji 
patentowej 

P6S_WK 

 

K_W08 

Rozumie podstawy przedsiębiorczości, 

potrafi planować formę indywidualnego rozwoju 
zawodowego w branży chemicznej 

P6S_WK 

 

K_W09 

posiada pogłębiona wiedzę w zakresie wybranej specjalności 
chemicznej 

P6S_WG 

 

K_W10 

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich 
funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

P6S_WK 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi  stosować zdobytą wiedzę do opisu zjawisk i 
procesów  chemicznych oraz rozwiązywania problemów z 
zakresu chemii 

P6S_UW 

K_U02  
potrafi planować i wykonać badania eksperymentalne oraz 
rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i 
ilościowym 

P6S_UW 

K_U03 
wykorzystuje odpowiednie techniki laboratoryjne i metody 
badawcze do syntez i charakterystyki związków chemicznych 

P6S_UW 

K_U04 
stosuje podstawowe metody statystyczne i numeryczne oraz 
techniki i narzędzia informatyczne do opisu procesów 
chemicznych i analizy danych eksperymentalnych 

P6S_UW 

K_U05 
przedstawia wyniki prac laboratoryjnych w postaci form 
pisemnych lub prezentacji oraz weryfikuje je z danymi 
literaturowymi 

P6S_UK 

K_U06 
posiada umiejętność opracowania i prezentacji problemów z 
zakresu chemii 

P6S_UK 

K_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę P6S_UU 

K_U08 
Wybiera niezbędne informacje z literatury specjalistycznej w 
języku polskim i angielskim, opisuje i dyskutuje aktualne 
zagadnienia związane z chemią  

P6S_UK 

K_U09 
posługuje się językiem obcym na poziomie B2 określonym 
dla Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji 
zawodowych  

P6S_KK 

K_K02 
posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej i 
realizacji powierzonych zadań 

P6S_UO 

K_K03 potrafi osiągać cel określonego zadania P6S_KO 

K_K04 
rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z pracą 
zawodową 

P6S_KR 

K_K05 
potrafi wyjaśniać społeczne i etyczne aspekty stosowania 
zdobytej wiedzy 

P6S_KO 

K_K06 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wykonywania zawodu P6S_KK 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 

P6S_WG itp. – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 w charakterystykach drugiego stopnia PRK  

K_W – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy 

K_U – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie umiejętności 

K_K – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 itd. – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się w danej kategorii 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów:       Chemia  

Poziom kształcenia:    studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:       ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Odniesienie do 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Chemia 

WIEDZA, Absolwent zna i rozumie 

P6S_WG • w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia 

K_W01 
K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W09 

P6S_WK • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
• podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych 
z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

K_W05 
K_W06 

K_W07 

K_W08 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI, Absolwent potrafi 

P6S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych, jak: 

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji 

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

P6S_UK komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii 

brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

K_U05 

K_U06 
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posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego  

K_U08 

K_U09 

P6S_UO planować i organizować pracę - indywidualną oraz w zespole K_K02 

P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Absolwent jest gotów do 

P6S_KK krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

K_K01 
K_K06 

P6S_KO wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz  

środowiska społecznego 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K03 

K_K05 

P6S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

• dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K04 

 

 

  



11 

Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Chemia, studia pierwszego 
stopnia 
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
wiedza 

K_W01 x x   x  x x x x x x      

K_W02   x x  x x     x      

K_W03      x  x  x        

K_W04 x   x      x x x  x  x  

K_W05  x   x   x x     x  x  

K_W06            x      

K_W07            x      

K_W08            x      

K_W09             x   x  

K_W10                 x 
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umiejętności 

K_U01 x x     x x x   x  x  x  

K_U02  x   x   x   x x  x  x  

K_U03  x      x  x  x  x    

K_U04     x x    x x x  x  x  

K_U05     x x   x  x x  x    

K_U06  x    x x     x x     

K_U07  x          x x     

K_U08  x   x x      x x x    

K_U09               x   

kompetencje społeczne 

K_K01  x   x  x x    x      

K_K02        x   x x  x    

K_K03  x   x       x  x  x  

K_K04  x      x    x  x    

K_K05         x   x      

K_K06  x          x  x    

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji wykład x x x x x x x x x x x x    x x 

laboratorium x x  x x x  x x x x x  x  x  

seminarium x  x  x  x x x x  x x  x   
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m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

egzamin x x x x x  x x x x x x   x   

praca 
pisemna x  x  x x x x x x x x    x x 

raport x x  x     x x x x x x  x  

prezentacja      x       x     

 

* Przedmiot społeczno-humanistyczny (PDW) - Dyskursy mediów/Perswazyjne działania językowe  

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Podstawy chemii 
Podstawowe prawa chemiczne; pierwiastki chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny; definicje pojęć: mol, 
masa molowa, liczba atomowa, liczba masowa; rodzaje stężeń, przeliczenie stężeń; reakcje chemiczne – 
typy, stechiometria; budowa atomu, orbitale, zasady zapełniania, reguła Hunda, zakaz Pauliego; układ 
okresowy, prawo okresowości; wiązania chemiczne, elektroujemność; hybrydyzacja, symetria cząsteczek, 
teoria VSEPR; oddziaływania międzycząsteczkowe, stany skupienia materii, przemiany fazowe; roztwory 
związków chemicznych, rozpuszczalność; woda, dysocjacja, kwasy i zasady, pH; równowaga chemiczna; 
efekty cieplne reakcji chemicznych, kryteria samorzutności reakcji; szybkość reakcji chemicznych; podstawy 
elektrochemii; reakcje jądrowe - podstawy 

2.  Bezpieczeństwo w laboratorium 
chemicznym 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami; 
systemy kontroli chemikaliów; klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje 
znaków/kodów ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne; analiza kart charakterystyki 
substancji; projektowanie etykiet produktów chemicznych; identyfikacja i kwalifikacja zagrożeń 
powodowanych czynnikami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji o specyficznym 
oddziaływaniu na zdrowie i środowisko; systemy redukcji zagrożeń, rodzaje środków ochrony, procedury 
postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w laboratorium chemicznym; zasady oceny 
narażenia na substancje toksyczne; klasyfikacja, postępowanie z substancjami toksycznymi i o 
specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia; postępowanie z odpadami 
chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja); podstawowe zasady bezpiecznego 
stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik laboratoryjnych; planowanie 
eksperymentu chemicznego; organizacja pracy w laboratorium; analiza i ocena zagrożeń chemicznych w 
procesie produkcji leków; analiza wybranych wypadków w laboratoriach, systemy prewencji wypadkowej, 
algorytm oceny ryzyka

3.  Matematyka Liczby rzeczywiste i zespolone; podstawowe funkcje elementarne: wielomiany, funkcje trygonometryczne i 
logarytmy; pochodna; zastosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej; koncepcja całki 
Riemanna, metody obliczania całek i ich zastosowania w fizyce i chemii; szeregi liczbowe i szeregi funkcyjne 
(potęgowe i Fouriera); układy równań liniowych, macierze i wyznaczniki; podstawy rachunku różniczkowego 
funkcji wielu zmiennych; najważniejsze typy równań różniczkowych; elementy teorii grup; grupy symetrii. 
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4.  Chemia analityczna Równowagi chemiczne w układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz 
w układach heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi 
chemicznej i jego konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki analityczne 
uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne metody 
ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Ocena wiarygodności metod 
analitycznych i oszacowanie błędów. Podstawowe pojęcia. Obliczanie stężeń. Oddziaływania międzyjonowe, 
prawo Debay'a-Hückla. Reakcje w układach jednofazowych. Elektrolity mocne i słabe. Prawo rozcieńczeń 
Ostwalda. Reakcje kwas-zasada; obliczenia pH kwasów i zasad wieloprotonowych, roztworów buforowych i 
soli słabych elektrolitów. Elektrolity amfiprotyczne. Równowagi red-ox. Potencjał Nernsta. Równowagi 
kompleksowania, stałe tworzenia i trwałości. Reakcje w układach wielofazowych. Strącanie osadów, 
rozpuszczalność. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki. Podstawy analizy statystycznej wyników 
doświadczalnych. Wybrane reakcje identyfikacji kationów. Specjalne metody analizy: kroplowa i 
mikrokrystaliczna. Klasyfikacja i badania wstępne w analizie anionów. Reakcje z przeniesieniem protonu i 
ich aspekty analityczne, alkacymetria. Reakcje z przeniesieniem elektronów, metody analityczne oparte na 
tych reakcjach: manganometria, jodometria, bromianometria. Kompleksometria. Równowagi heterogenne, 
procesy wpływające na przesunięcie równowagi heterogennej: objętościowa analiza strąceniowa i analiza 
wagowa. Krzywe miareczkowania, dobór wskaźników. 

5.  Fizyka Kinematyka punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, zasady zachowania energii, zderzenia ciał, 
zasada zachowania pędu, moment bezwładności, moment siły, moment pędu, druga zasada dynamiki dla 
ruchu obrotowego, ruch harmoniczny, ładunki i pole elektryczne, prawo Gaussa, pojemność elektryczna, 
prąd elektryczny, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, prąd zmienny, fale elektromagnetyczne, 
polaryzacja fal, interferencja fal, dyfrakcja. 

6.  Metody komputerowe w chemii 
Podstawy Matlaba, zastosowanie Matlaba do analizy danych, podstawy programowania w Matlabie, 
wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach internetu oraz specjalistycznych bazach danych (Chemical 
Abstracts), rysowanie struktur związków chemicznych, przygotowanie multimedialnej prezentacji na zadany 
temat, praktyczne opanowanie podstaw Matlaba,  zastosowanie Matlaba do: numerycznej analizy danych, 
statystycznej analizy danych, graficznej prezentacji wyników, praktyczna nauka programowania w Matlabie. 

7.  Chemia kwantowa  Postulaty mechaniki kwantowej. Rozwiązanie równania Schrödingera dla: cząstki swobodnej, nieskończenie 
głębokiej studni potencjału, bariery potencjału (efekt tunelowania, przykłady z chemii) i oscylatora 
harmonicznego. Moment pędu, rotator sztywny. Atom jednoelektronowy - sposób rozwiązania równania 
Schrödingera, dyskusja rozwiązań, własności orbitali. Metody przybliżonego rozwiązania równania 
Schrödingera - metoda wariacyjna (twierdzenie wariacyjne, metoda Ritza), rachunek zaburzeń dla stanów 
niezdegenerowanych. Spin elektronowy. Sprzężenie spinowo-orbitalne. Układy wieloelektronowe, 
przybliżenie jednoelektronowe. Przybliżenie Borna-Oppenheimera, całkowita energia cząsteczki.

8.  Chemia nieorganiczna  Teorie opisujące wiązania chemiczne, budowa sieci związków jonowych i metali, budowa związków 
nieorganicznych i kompleksowych; struktury cząsteczek dwu- i wieloatomowych; klasyfikacja reakcji 
chemicznych, reakcje wymiany elektronów i protonów, kwasy i zasady; właściwości pierwiastków grup 
głównych i ich związków; nomenklatura związków nieorganicznych i metaloorganicznych; budowa związków 
kompleksowych według teorii pola krystalicznego i teorii orbitali molekularnych; właściwości magnetyczne i 
spektroskopowe związków pierwiastków przejściowych; reakcje wymiany ligandów i przeniesienia elektronu 
w związkach kompleksowych; trwałość kinetyczna i termodynamiczna związków kompleksowych, kinetyka 
reakcji; związki metaloorganiczne i ich zastosowanie w katalizie 

9.  Chemia fizyczna  Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiki fenomenologicznej; przemiany fizyczne w fazie gazowej (gaz 
doskonały); funkcje termodynamiczne; I i II zasada termodynamiki; relacje pomiędzy funkcjami 
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termodynamicznymi; prawo Hessa i Kirchhoffa; molowe wielkości cząstkowe; potencjał chemiczny; 
równowagi chemiczne w fazie gazowej; równowagi w układach jednoskładnikowych; równowagi w układach 
dwuskładnikowych; właściwości koligatywne roztworów; równowagi w układach trójskładnikowych; 
podstawowe definicje i zależności elektrochemii; reakcje elektrodowe; równanie Nernsta; wyznaczanie 
funkcji termodynamicznych w elektrochemii; przewodnictwo elektrochemiczne; kinetyka chemiczna – 
podstawowe pojęcia i kinetyczne równania różniczkowe; kinetyka reakcji złożonych; mechanizmy reakcji. 
Przybliżenie stanu stacjonarnego.

10. Chemia organiczna  Wpływ budowy chemicznej na właściwości chemiczne i fizyczne związków organicznych. Nazewnictwo 
związków organicznych. Izomeria, stereochemia, cząsteczki chiralne. Alkany i cykloalkany, analiza 
konformacyjna, reakcje wolnorodnikowe. Alkeny i alkiny, reakcje addycji, karbeny, przegrupowania 
karbokationów, efekt mezomeryczny, polimeryzacje alkenów, reakcje cykloaddycji do sprzężonych dienów. 
Związki aromatyczne i wielopierścieniowe, podstawienie elektrofilowe w związkach aromatycznych. 
Chlorowcowe związki organiczne, reakcje podstawienia nukleofilowego i eliminacji. Związki 
metaloorganiczne i ich znaczenie w syntezie organicznej. Alkohole i etery, reakcje utlenienia i redukcji 
związków organicznych. Fenole i halogenopochodne związków aromatycznych. Aldehydy i ketony, 
nukleofilowe addycje do grupy karbonylowej, reaktywność anionów enolanowych, kondensacja aldolowa. 
Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy węglu acylowym. Związki azoto- siarko- 
i fosforoorganiczne. Znaczenie biologiczne jednofunkcyjnych związków organicznych. Proste związki 
heterocykliczne.

11. Analityka instrumentalna 
Podział technik analitycznych. Prawo Lamberta-Beera, zastosowania analityczne.   Absorpcyjna (ASA) i 
emisyjna (EAS-ICP) spektroskopia atomowa w analizie śladowych i ultraśladowych stężeń metali. 
Spektroskopia molekularna w zakresie UV-VIS; analityczne zastosowania spektrofotometrii i 
spektrofluorymetrii. Spektrometria FTIR i spektroskopia ramanowska w analizie układów biologicznych. 
Analityczne aspekty metody NMR. Spektrometria mas – zastosowanie do identyfikacji i analizy strukturalnej 
związków organicznych. Potencjometria, elektrody jonoselektywne.  Metody woltamperometryczne. 
Konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne. Metody kulometryczne w analizie przemysłowej i 
monitoringu zanieczyszczeń atmosfery. Stosowane metody analityczne: atomowa spektroskopia 
absorpcyjna (ASA), emisyjna (ICP-EAS) i fotometria płomieniowa, spektrofotometria w zakresie UV i VIS, 
spektrofluorymetria, spektrometria IR oraz spektroskopia ramanowska, potencjometria, kulometria, metody 
woltamperometryczne, konduktometria. 

12. Podstawy chromatografii  Chromatografia gazowa i cieczowa z podziałem – podstawy i obecne rozwiązania analityczne. Derywatyzacja 
substancji w analizie chromatograficznej GC-FID, GC-MS. Analiza cukrów, aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych, steroli. Techniki oczyszczania prób biologicznych, preparatyka złożonych mieszanin, 
ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej, ekstrakcja cieczowa. Metody ilościowo-
jakościowe w analizie chromatograficznej. Walidacja danych, wybrana chemometria i sposób wykonania 
raportów końcowych z uzyskanych wyników. Wybrane techniki oczyszczania próbek do analizy  – Synteza 
adsorbentu C18 i ekstrakcja substancji zapachowych z próbek organicznych. Ekstrakcja cieczowo-cieczowa 
substancji zapachowych z próbek organicznych. Analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa z 
detekcją FID i MS) próbek przygotowanych do analizy wybranymi technikami ekstrakcyjnymi. Porównanie 
rodzajów detekcji w chromatografii gazowej. Rozdział kolumnowy (faza normalna) ekstraktu z wybranych 
próbek biologicznych pod katem porównania zawartości substancji bioaktywnej. Zastosowanie 
chromatografii cienkowarstwowej (TLC) jako detekcji w rozdziale kolumnowym. Zastosowanie HPLC w 
odwróconym układzie faz w analizie jakościowej: rozdział w warunkach gradientowych i izokratycznych, 
dobór składu fazy ruchomej, warunki identyfikacji substancji, określanie czystości preparatu., ocena 
skuteczności oczyszczania metodą HPLC. Prezentacja sprzętu, warunków pracy, restabilizacja kolumny. 
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Analiza jonów organicznych i nieorganicznych z zastosowaniem chromatografii jonowej IC-HPLC. Dobór 
warunków, metody detekcji, analiza jakościowa i ilościowa. Detekcja pośrednia. Metody przygotowania 
próbek. Zastosowanie HPLC w analizie ilościowej: optymalizacja warunków do oznaczenia ilościowego 
metodą HPLC (warunki izokratyczne), przygotowanie serii kalibracyjnej metodą rozcieńczeń i z 
wykorzystaniem automatycznego dozownika, przeprowadzenie analizy ilościowej, analiza wyników i ocena 
ich wiarygodności. 

13. Technologia chemiczna 
Podstawowe pojęcia, terminologia, zasady technologiczne. Projektowanie procesów technologicznych 
(koncepcja chemiczna, koncepcja procesu, operacje i procesy jednostkowe, schematy blokowe, bilanse, 
badania MIM, projekt procesowy i technologiczny, rodzaje reaktorów, aparaty technologiczne, procesy 
ciągłe, okresowe). Ekonomika produkcji, aspekty prawne związane z wieloformatową produkcją w przemyśle 
chemicznym, badania BR, własność przemysłowa, ochrona patentowa. Ocena technologii w aspekcie 
ochrony środowiska, koncepcji zrównoważonego rozwoju, metody LCA, analiza wybranych przykładów. 
Analiza wybranych klasycznych i innowacyjnych procesów technologicznych (koncepcja, rozwój technologii, 
potencjalne innowacje). Chemia i technologia surfaktantów (synteza, analityka, aplikacje, przemysł 
detergentów, przemysł kosmetyczny). Metalurgia (wzbogacanie surowców mineralnych, klasyfikacja 
procesów metalurgicznych, otrzymywania metali i ich rafinacja z wykorzystaniem procesów chemicznych). 
Surowce w technologii syntez nieorganicznych. Technologie uzdatniania wody. Wymieniacze jonowe w 
technologiach wielkoformatowych. Technologie przemysłu nieorganicznego (syntezy kwasów, nawozów 
mineralnych). Technologie przemysłowe syntez organicznych (procesy przerobu surowców kopalnych i 
odnawialnych do syntez organicznych, wielkoformatowa synteza organiczna). Wybrane procesy 
przemysłowe uwodornienia, utleniania, alkilowania, chlorowania związków organicznych, syntezy z tlenku 
węgla i związków organicznych, procesy hydratacji, kondensacji, estryfikacji. Chemia i technologia 
polimerów i biopolimerów (klasyfikacja, definicje, terminologia, właściwości, metody syntezy, technologie 
otrzymywania wybranych polimerów m.in. poliolefiny, poliestry, poliamidy). Proste obliczenia 
charakteryzujące procesy technologiczne, bilanse, rozwiązywanie problemów ilustrujących wybrane 
zagadnienia wykładu. Praktyczne aspekty związane z tematyką ochrony własności intelektualnej, systemu 
informacji patentowej, podstaw przedsiębiorczości. Otrzymywanie i analiza wybranych produktów i wyrobów 
chemicznych opartych na realnych technologiach przemysłowych opracowanych na potrzeby ćwiczeń w skali 
laboratoryjnej. MIM procesów opracowanych we współpracy z wiodącymi firmami przemysłu chemicznego.  

14. Pracownia licencjacka 
Zagadnienia z chemii zatwierdzone jako tematy prac licencjackich; projekt badawczy, realizacja 
eksperymentu z tematyki badawczej promotora, synteza, badania fizykochemiczne otrzymanego produktu 
i wnioski z przeprowadzonych badań. 

15. Seminarium licencjackie 
Projekt grupowy, zasady pracy w grupie, opracowanie literaturowe na wybrany temat z tematyki badawczej 
wybranego zespołu, prezentacja projektu, ocena projektu i ocena prezentacji. 

16. Historia chemii (ACH, CHMNT, CHO) 
(PDWI-1) 

 

O cechach badania naukowego. Kształtowanie się metody badań naukowych, F. Bacon, Kartezjusz, K. 
Popper. Eksperyment badawczy w chemii. O etyce uczonego. Błędy i oszustwa w nauce. Technologie 
chemiczne ludów pierwotnych i starożytnych.  Grecka filozofia przyrody. Początki alchemii hellenistycznej. 
Alchemia Egiptu, Chin i Indii.  Alchemia arabska i jej wpływy w Europie. Alchemia średniowiecza. Paracelsus 
i początki jatrochemii. Agricola, Glauber, Van Helmont. Początki kształtowania się podstawowych pojęć 
chemicznych: kwas, zasada, sól. Pojęcie powinowactwa chemicznego. Atomiści czasów Odrodzenia i Baroku. 
Kształtowanie się pojęcia molekuły. Alchemicy polscy: Sędziwój, Zuchta, Barner. Koncepcja flogistonu i jej 
wpływ na 18w. chemię. Wielki przełom w chemii: Boyle, Lavoisier, Priestley, Cavendish. Narodziny nowego 
języka chemii. Chemiczna atomistyka Daltona. Narodziny elektrochemii. Berzelius i teoria dualistyczna. 
Teorie unitarne w chemii. Teoria wartościowości i teoria strukturalna Kekulego i Butlerowa. Historia układu 
okresowego Mendelejewa. Narodziny chemii fizycznej, teoria równowagi chemicznej, początki kinetyki, 
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termodynamika chemiczna. Odkrycie promieniotwórczości naturalnej. Biografia i dokonania Marii Curie-
Skłodowskiej. Rozwój teorii wiązania chemicznego. Rozwój fotochemii i udział w nim Polaków. 

17. Informacja naukowa w chemii 
(ACH, CHMNT, CHO) (PDWI-1) 

Zagadnienia praw autorskich, rzetelności naukowej i plagiatu. Źródła informacji naukowej - ich 
wiarygodność i wykorzystanie. Wyszukiwanie informacji w źródłach drukowanych i elektronicznych. 
Wyszukiwanie wg. słów kluczowych i elementów strukturalnych. Zasoby informacji o związkach 
chemicznych: Chemical Abstracts, PubChem, czasopisma chemiczne. Wyszukiwarki internetowe – ogólne i 
naukowe (Google Scholar, Web of Science, SciFinder, Scopus, ChemSpider, ChemWeb, bazy 
bibliograficzne). Katalogi firm chemicznych jako źródło informacji. Chemiczne i biologiczne bazy danych: 
Medline, PDB, bazy widm NMR, IR, MS, Organic Syntheses, bazy sekwencji DNA i białek, bazy danych 
instytucji. Bazy informacji patentowych. Bazy danych BHP, MSDS, toksykologiczne. Żródła informacji o 
lekach, metabolitach i innych związkach biologicznie czynnych. Poszukiwanie metod syntezy i zastosowań 
związków biologicznie aktywnych. Żródła informacji o odczynnikach i reakcjach, reakcje imienne. 
Porządkowanie informacji, ustalanie zakresu poszukiwań, prawidłowe cytowanie źródeł oraz tworzenie 
własnych baz danych bibliograficznych, np. z wykorzystaniem programu Zotero. Metody i formy 
prezentowania informacji: raporty, sprawozdania, prezentacje multimedialne oraz tabele, wykresy i 
schematy.Grafika naukowa. Programy do rysowania wzorów i analizy struktury związków organicznych. 
Zasady przygotowania prac dyplomowych i publikacji naukowych. 

18. Analiza matematyczna (CHMNT, 
CHO) (PDWI-1) 

Matematyka dla chemików. Wykład i ćwiczenia będą prowadzone równolegle do wykładu kursowego z 
matematyki, dlatego treść zajęć będzie odpowiadała treści głównego wykładu. Część zajęć będzie 
poświęcona dowodzeniu podstawowych twierdzeń, które na wykładzie kursowym będą jedynie 
sformułowane, dokładniejsze omawianie trudniejszych zagadnień oraz rozwiązywanie trudniejszych zadań. 

19. Człowiek a środowisko (PDWI-1)  Zakres i zadania nauki o środowisku. Pierwiastki biogenne i cykle biogeochemiczne. Klasyfikacja i 
składowanie odpadów (odpady ciekłe, stałe i gazowe). Źródła energii oraz odnawialne źródła surowców i 
energii. Litosfera – gleby (degradacja, denudacja, zmęczenie). Sposoby zwiększania produkcji żywności 
(nawożenie, ochrona roślin). Środki ochrony roślin – szkodliwość, zabezpieczenia. Podstawowe 
zanieczyszczenia i skażenia żywności. Chemiczne zanieczyszczenia i skażenia gleb; rekultywacja. Pestycydy 
(podział oraz ogólna charakterystyka toksykologiczna, adsorpcja i degradacja). Atmosfera – skład i struktura 
(zmiany cykliczne i acykliczne). Źródła zanieczyszczeń atmosfery i mechanizmy samoregulacji. Aerozole i 
smogi. Efekt cieplarniany. Ozon w atmosferze. Kwaśne opady atmosferyczne. Hydrosfera – charakterystyka 
w środowisku i klasyfikacja. Chemiczne zanieczyszczenia wód (czynniki wpływające na specjację substancji 
chemicznych). Eutrofizacja. Wskaźniki zanieczyszczenia wód, charakterystyka procesów samooczyszczania 
się wód. Detergenty i środki czyszczące – oddziaływanie na środowisko, utylizacja odpadów. Ropa naftowa 
i zanieczyszczenia olejowe. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – chemia przyjazna człowiekowi i 
otoczeniu. 

20. Analiza chemiczna środowiska i 
materiałów (ACH, CHO) (PDWI-2) 

Kryteria wyboru metody do celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie 
próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów naturalnych i farmaceutycznych. Wybrane 
techniki instrumentalne w chemii analitycznej – fizyczne podstawy, budowa aparatury, przykłady oznaczeń 
próbek naturalnych. Ocena wiarygodności metod analitycznych i oszacowanie błędów. Miareczkowanie 
H3PO4 w pepsi lub kwasu cytrynowego w cytrynie metodą klasyczną oraz pehametryczną. Destylacyjno-
densytometryczne oznaczanie zawartości alkoholu w piwie lub winie. Chromatografia bibułowa (lub na 
płytce): różne rozpuszczalniki, próbki barwników naturalnych. Rozdzielanie wyciągu z liści na kolumnie z 
wypełnieniem stałym. Kolorymetryczne oznaczanie fosforanów w wędlinach. Turbidymetryczne oznaczanie 
chlorków lub siarczanów w wodach naturalnych. 
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21. Zarządzanie laboratorium (ACH, 
CHO) (PDWI-2) 

Pojęcia i definicje związane z systemami certyfikacji, akredytacji laboratoriów, zarządzaniem jakością. 
Praktyczne uregulowania w zakresie kompetencji technicznych, zintegrowane systemy zarządzania 
laboratorium chemicznym. Walidacja metod badawczych.  Metody statystyczne monitorowania procesu, 
analizy danych pomiarowych. Archiwizacja dokumentacji, opracowywanie raportów. Podstawy 
projektowania systemów LIMS 

22. 
Wybrane specjalne techniki w analizie 
chemicznej (ACH) (PDWI-2) 

Kryteria wyboru metody do celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie 
próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów naturalnych i farmaceutycznych. Wybrane 
techniki instrumentalne w chemii analitycznej – fizyczne podstawy, budowa aparatury, przykłady oznaczeń 
próbek naturalnych. Ocena wiarygodności metod analitycznych i oszacowanie błędów. Alkacymetryczne i 
pehametryczne oznaczanie witaminy C lub aspiryny w tabletkach. Elektrograwimetryczne oznaczanie 
zawartości miedzi w stopach. Oznaczanie NaCl alkacymetrycznie z wykorzystaniem wymiany jonowej. 
Oznaczanie zawartości tłuszczu we frytkach metodą ekstrakcyjną. Kompleksonometryczne oznaczanie Mg i 
Ca w wodzie lub minerałach. Objętościowe analizy ilościowe z konduktometryczną detekcją punktu 
końcowego. Mineralizacja próbek organicznych i oznaczanie Zn lub Fe metodą ICP-AES. 

23. Podstawy spektroskopii (CHO) (PDWI-
2) 

Charakterystyka fali elektromagnetycznej i parametry ją opisujące. Widmo promieniowania 
elektromagnetycznego. Barwa światła. Falowa i korpuskularna natura promieniowania 
elektromagnetycznego. Formy oddziaływania między promieniowaniem a ośrodkiem materialnym: 
dyfrakcja, odbicie, rozproszenie, polaryzacja, absorpcja, emisja. Podstawowe rodzaje spektroskopii 
molekularnej. Schemat budowy spektrometru, jego najważniejsze części oraz rola w procesie otrzymywania 
widm. Poziomy energetyczne w cząsteczkach. Pojęcie stanu podstawowego i wzbudzonego. Rotacje 
cząsteczek i przykłady widm mikrofalowych. Schemat postępowania przy wyznaczaniu geometrii z widm 
rotacyjnych. Oscylacje cząsteczek i przykłady widm w podczerwieni. Znaczenie częstości 
charakterystycznych w analizie strukturalnej związków chemicznych. Spektroskopia elektronowa i typy 
przejść elektronowych. Przykłady absorpcyjnych widm elektronowych i ich interpretacja. Schemat 
Jabłońskiego i charakterystyka procesów dezaktywacji stanów wzbudzonych. Przykłady analizy ilościowej 
przy użyciu widm IR i elektronowych. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego i przykłady jej 
wykorzystania w analizie struktury molekuł. Przykłady zastosowań spektroskopii w chemii, biologii i 
medycynie.

24. 
Podstawy badań fizykochemicznych 
właściwości materiałów (CHMNT) 
(PDWI-2) 

Wielkości fizyczne, układ jednostek SI, inne układy jednostek, przeliczanie jednostek. Stan skupienia, 
parametry zewnętrzne, addytywność.  Właściwości mechaniczne substancji. Właściwości termiczne 
substancji. Właściwości elektryczne substancji. Właściwości magnetyczne substancji. Właściwości optyczne 
substancji. Właściwości chemiczne. Sprzężone właściwości substancji. 

25. 
Podstawy mikroskopii (CHMNT) 
(PDWI-2) 

Historia mikroskopii. Mikroskop optyczny. Wybrane modyfikacje mikroskopu optycznego, cz. 1. Wybrane 
modyfikacje mikroskopu optycznego, cz. 2. Mikroskop elektronowy. Mikroskop sił jonowych. Mikroskopy 
skaningowe. Skaningowy mikroskop tunelowy. Skaningowy mikroskop elektronowy i mikroskop sił 
atomowych. Mikroskop sił atomowych c.d. Sposoby uzyskiwania super wysokich próżni (ultra-high vacuum). 
Mikroskop w przemyśle i medycynie. Mikroskop optyczny – aplikacje. Optyczny mikroskop polaryzacyjny - 
aplikacje. Badanie przemian fazowych ciekłych kryształów. Badanie przemian fazowych kryształów 
ferroelastycznych. Pomiary konoskopowe. Skaningowy mikroskop elektronowy - zastosowania. 
Transmisyjny mikroskop elektronowy. Badanie materiałów ferroicznych przy pomocy AFM w trybie PFM 
(piezoelectric force microscopy). 

26. Analiza minerałów (ACH) (PDWI-3)  Analizą minerałów (kryteria wyboru metody do celów analitycznych, pobieranie i przygotowanie próbek do 
analizy, metody klasyczne analiz oraz techniki instrumentalne w chemii analitycznej, ocena wiarygodności 
metod analitycznych i oszacowanie błędów). Strategia analizy nieznanych minerałów, badania literaturowe. 
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Badane są “czyste” minerały, skały węglanowe z domieszkami CuS, AgS, FeS I in., bazalty, próbki gleby 
czy rudy metali. W analizie śladowej wykorzystana będzie metoda ICP-AES, dla makroskładników – metody 
klasyczne, kolorymetria oraz spektroskopia UV-Vis. 

27. 
Analiza rud i stopów metali (ACH) 
(PDWI-3)  Kryteria wyboru metody do celów analitycznych, pobieranie i przygotowanie próbek do analizy, metody 

klasyczne analiz oraz techniki instrumentalne w chemii analitycznej, ocena wiarygodności metod 
analitycznych i oszacowanie błędów). Rodzaje rud i stopów metali. Strategia analizy nieznanych rud i stopów 
metali, badania literaturowe. Próbki stopów dostarczone przez wrocławski zakłady Hutmen. W analizie 
śladowej wykorzystana będzie metoda ICP-AES, dla makroskładników – metody klasyczne, kolorymetria 
oraz spektroskopia UV-Vis. 

28. 
Nowe materiały - zastosowania i 
metody badawcze (CHMNT) (PDWI-3) 

Półprzewodniki – rodzaje i charakterystyka, model pasmowy ciała stałego, wybrane elektroniczne elementy 
półprzewodnikowe, OLED, plastikowe tranzystory. Dielektryki i ferroelektryki, ferroiki, Nośniki 
informacji.Grafen. Otrzymywanie i własności. Potencjalne zastosowania. Metamateriały. Zasada działania. 
Przykłady realizacji. Problemy energetyczne świata. Energetyka jądrowa. Paliwa odnawialne. Ogniwa 
paliwowe. Ogniwa fotowoltaiczne. Metody spektroskopowe jakościowej i ilościowej charakteryzacji 
materiałów w fazie stałej. Krzywe skalowania. Pomiary przewodnictwa elektrolitów. Pomiary gęstości 
roztworów. Pomiary lepkości roztworów. Pomiary pH-metryczne. Pomiary absorbancji. Pomiary 
współczynnika załamania światła. Pomiary siły elektromotorycznej. Pomiary kąta skręcenia płaszczyzny 
polaryzacji światła. Pomiary temperatury. Pomiary przewodnictwa metali i półprzewodników. 

29. 
Hodowla monokryształów (CHMNT) 
(PDWI-3) 

Równowagi fazowe i diagramy fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych. Krzywe chłodzenia. 
Zarodkowanie (teorie termodynamiczne i molekularne). Mechanizm wzrostu kryształów - kinetyczne teorie. 
Defekty struktury krystalicznej: a) typy defektów, b) wpływ defektów na własności fizyczne materiału. 
Metody krystalizacji : krystalizacja z fazy pary: otrzymywanie kryształów masowych, epitaksja; krystalizacja 
z roztworów: wzrost z roztworów niskotemperaturowych, wzrost z żeli, metoda hydrotermalna, wzrost z 
roztworu w roztopie; krystalizacja z fazy roztopionej: metoda Bridgmana, metoda Kyropoulosa, metoda 
Czochralskiego. Wytwarzanie monokryształów (np. krzemu) do mikroelektroniki. Monokryształy a 
anizotropia właściwości elektrycznych (ferroelektryki). Hodowla monokryształów wybranych związków 
metodą obracanego kryształu. Hodowla monokryształów wybranych związków metodą hydrotermalną. 
Orientacja monokryształów metodą rentgenograficzną, ocena postaci morfologicznej kryształów . 
Przygotowanie próbek monokrystalicznych do pomiarów właściwości termicznych i dielektrycznych. Pomiar 
właściwości makroskopowych kryształów.  

30. 
English for science and technology 
(CHO) (PDWI-3)  

Język angielski w nauce i technice. Chemiczny język angielski. Środki przekazu informacji. Angielszczyzna 
uniwersalna i specjalistyczna. Pozatekstowe środki przekazu informacji w języku angielskim. Prawa i 
definicje w języku angielskim. Laboratorium chemiczne i sprzęt laboratoryjny. Gramatyka naukowego języka 
angielskiego. Metody prezentacji wyników w języku angielskim. Specyfika przygotowania prac pisemnych w 
języku angielskim (abstrakt, artykuł, komunikat). Ustna prezentacja wyników w języku angielskim. 

31. 
Język angielski w laboratorium 
chemicznym (CHO) (PDWI-3) 

Literatura naukowa w języku angielskim dotycząca chemii: podręczniki, czasopisma, patenty, źródła 
internetowe. Czytanie naukowego tekstu angielskiego ze zrozumieniem. Związki chemiczne - nazwy i 
właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne. Nazwy zwyczajowe. Barwy, zapachy, smaki. Szkło 
laboratoryjne, aparatura pomiarowa. Procedury syntetyczne w chemii. Skróty. Pułapki słownikowe. 
Autotranslatory. Szybkie wyszukiwanie informacji w tekście angielskim. Podstawy skutecznego korzystania 
z literatury fachowej. Żywe źródła: webinary i e-konferencje.  

32. 
Sensory chemiczne i biosensory (ACH) 
(PDWI-6) 

Klasyfikacja czujników chemicznych i bioczujników. Selektywność  
i specyficzność sensorów i biosensorów. Typy związków i biomolekuł w konstruowaniu sensorów 
chemicznych i biosensorów. Metody pomiarowe wykorzystywane w pracy sensorów i 
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biosensorów. Sensory chemiczne i biosensory wykorzystywane w przemyśle, farmacji i 
medycynie. Sensory oparte o włókna światłowodowe. Zastosowanie sensorów chemicznych i 
biosensorów. Aktualne kierunki rozwoju sensorów chemicznych i biosensorów.  

33. 
Chemia jądrowa i radiacyjna (ACH) 
(PDWI-6), (CHO) (PDWI-7), 
(CHMNT) (PDWI-8)   

Składniki jądra atomowego. Energia jąder, siły jądrowe i cząstki elementarne. Modele struktury jądra 
atomowego. Kinetyka rozpadu promieniotwórczego. Samorzutne przemiany jądrowe. Reakcje jądrowe i 
termojądrowe – reaktory atomowe. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych. Źródła promieniowania 
jonizującego w środowisku naturalnym. Działanie promieniowania jądrowego na materię żywą. Działanie 
promieniowania jonizującego na organizm człowieka – hipoteza LNT oraz hormeza radiacyjna. Radioliza 
wody i roztworów wodnych. Technika radiacyjna w medycynie, przemyśle, rolnictwie i ochronie 
środowiska.

34. 
Elektrochemia-podstawy (CHO) 
(PDWI-6), (CHMNT) (PDWI-6)   

Podstawy opisu procesów transportu i zjawisk powierzchniowych/międzyfazowych. Jonika i elektrodyka, 
podwójna warstwa elektryczna. Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów i cieczy jonowych. Inne 
przewodniki jonowe. Elektrody metaliczne i półprzewodnikowe. Procesy faradajowskie,  procesy 
elektrodowe: geneza potencjałów i prądów elektrodowych. Parametry procesów elektrodowych.  
Elektrochemia dynamiczna i równowagowa. Geneza potencjałów membranowych. Siła elektromotoryczna 
ogniw galwanicznych a napięcie elektryczne elektrolizy. Układy elektrod w urządzeniach elektrochemicznych 
i ich funkcje. Lepkość, napięcie powierzchniowe i międzyfazowe, liczby przenoszenia, współczynnik dyfuzji,  
potencjał standardowy, standardowa stała szybkości. 

35. 
Oddziaływania międzycząsteczkowe i 
zjawiska międzyfazowe (CHMNT) 
(PDWI-6)   

Klasyfikacja oddziaływań międzycząsteczkowych: siły van der Waalsa, oddziaływania wodorowe (silne i 
słabe). Typy oddziaływań a stan skupienia materii. Metody fizykochemiczne a oddziaływania 
międzycząsteczkowe. Napięcie międzyfazowe, lepkość i napięcie powierzchniowe, efekt kapilarny. Kohezja 
i adhezja , adsorpcja – równania izoterm. Opis termodynamiczny zjawisk powierzchniowych. Metody 
fizykochemiczne badania zjawisk międzyfazowych. Warstewki i micele. Koloidy, dyfuzja , sedymentacja. 
Współczynnik lepkości,  napięcie powierzchniowe i międzyfazowe, współczynnik adsorpcji. 

36. 
Molekularna chemia fizyczna (CHO) 
(PDWI-6) 

Molekuła izolowana a faza skondensowana. Podział substancji ze względu na typ wiązań, strukturę i 
własności. Cząstkowe wielkości molowe . Współczynnik podziału Nernsta. Wielkości optyczne – 
współczynnik załamania światła, refrakcja. Wielkości elektryczne – spektroskopia dielektryczna, momenty 
dipolowe, modele pól lokalnych.  Zastosowanie metod spektroskopowych w chemii fizycznej.  Pomiar 
temperatury, ciśnienia, przepływu ciepła, przenikalności elektrycznej, przenikalności magnetycznej, czasu, 
absorpcji światła.  Metody oznaczania stężenia – zastosowania w kinetyce.  Przewodniki, półprzewodniki i 
izolatory. Stałe równowagi słabych elektrolitów – zależność od temperatury i ciśnienia, krzywa 
miareczkowania. Rachunek błędów w eksperymencie fizykochemicznym. Termodynamika – wyznaczania 
efektów cieplnych zjawisk fizykochemicznych.  Równowagi fazowe – określanie parametrów równowag, 
rysowanie diagramów fazowych. Kinetyka chemiczna – wyznaczanie zmiany stężenia w czasie, 
wyznaczanie parametrów kinetycznych. Elektrochemia – zastosowanie metod elektrochemicznych. 

37. 
Analiza związków organicznych (ACH) 
(PDWI-7)   

Metody identyfikacji związków organicznych. Wzorce i procedury porównawcze. Wyznaczanie podstawowych 
parametrów fizykochemicznych i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. Reakcje 
charakterystyczne i derywatyzacja analitu. Pomiar masy cząsteczkowej i analiza składu. Spektrometria mas 
(metody jonizacji, pomiary wysokorozdzielcze, badania fragmentacyjne). Spektroskopia w podczerwieni 
(pasma charakterystyczne). Spektroskopia NMR (widma jedno- i wielowymiarowe). Bazy danych, pewność 
i wiarygodność wyników wyszukiwania. 
Ocena stosowalności metod analitycznych do identyfikacji różnych grup związków organicznych. Wpływ 
posiadanych środków i aparatury na wybór procedury identyfikacyjnej. Wpływ zanieczyszczeń na wyniki 
oznaczeń. Analiza problemów – identyfikacja związków chemicznych na podstawie zestawu widm. 
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38. 
Monitoring środowiska (ACH)    
(PDWI-7)   

Istniejące w Polsce systemy  pomiarów, ocen i  prognoz stanu środowiska, metody i gromadzenia, 
przetwarzania informacji o środowisku. Opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów. Nauka 
korzystania z dostępnych zasobów informacji o stanie środowiska.  Omówienie metod laboratoryjnych 
stosowanych w monitoringu środowiska, podstawy monitorowania powietrza wody i gleby. Pobieranie 
próbek wody i gleb. Konserwacja, zatężanie próbek. Przygotowywanie próbek do pomiarów. Podstawowe 
oznaczania fizykochemiczne wody: pH, przewodnictwo, zawartość rozpuszczonego tlenu. Analizy chemiczne 
wody -  oznaczanie stężeń jonów metali różnymi metodami. Wykonywanie ekstraktów glebowych. 
Monitoring gleb: Podstawowe oznaczania fizykochemiczne roztworów glebowych: pH (w wodzie i roztworze 
KCl) , przewodnictwo. Rozdział frakcji humusowych i ich oznaczenia ilościowe . Oznaczenia zawartości jonów 
metali w glebach oraz roztworach glebowych. 

39. 
Elementy syntezy organicznej (CHO) 
(PDWI-7), (CHMNT) (PDWI-7)    Podstawowym zadaniem każdego studenta jest synteza wieloetapowa wymagająca świadomego podejścia 

do każdej ze składowych zadania – błąd popełniony na wcześniejszym etapie uniemożliwia pójście krok 
dalej. Każdy z etapów syntetycznych będzie analizowany przy użyciu metod spektroskopowych (NMR, IR, 
UV-Vis, Fluorescencja) dostępnych w ramach pracowni wydziałowych. Takie podejście zapewnia pełną 
kontrolę nad wykonywanym eksperymentem i pozwala na przeprowadzenie eksperymentu w sposób 
świadomy. 

40. 
Spektroskopia ciała stałego (CHMNT) 
(PDWI-7)   

Oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią. 
Podział spektroskopii: zakres energii, obserwowane efekty, informacje, które można uzyskać. Parametry 
pasm absorpcyjnych. Związek symetrii struktury krystalicznej z widmami IR i Ramana. Zastosowanie teorii 
grup w problemach spektroskopowych.  Korelacja między strukturą molekularną, strukturą kryształu a 
geometrią pomiaru spektroskopowego w ciele stałym. Spektroskopia w podczerwieni i ramanowska w 
zastosowaniu do kryształów. Efekty związane ze strukturalnymi przemianami fazowymi. Drgania 
wewnętrzne cząsteczek organicznych – przypisania drgań do pasm obserwowanych w widmach. Wiązanie 
wodorowe. Spektroskopia UV-Vis. Wpływ symetrii, struktury cząsteczki, temperatury i ciśnienia na widmo 
UV-Vis. Nieelastyczne rozpraszanie neutronów (IINS) – zastosowanie do ciała stałego.  
Rejestracja i analiza widma w podczerwieni dla ciała stałego.  
Rejestracja i analiza widma ramanowskiego dla polikryształu 
Rejestracja i analiza widma ramanowskiego dla monokryształu w różnych konfiguracjach 
Analiza widma rozpraszania neutronów (INS i QENS) dla kompleksu molekularnego, spektroskopia 
tunelowa. Zastosowanie całki splotu w dopasowaniu modelu do widma eksperymentalnego. Rejestracja i 
analiza widma UV-Vis dla ciała stałego. 

41. 
Elementy chemii produktów 
naturalnych (CHO) (PDWI-7) 

Pojęcie i definicja produktów naturalnych, metabolizm pierwotny i wtórny, mechanizmy najważniejszych 
reakcji metabolicznych, metody badania dróg biosyntezy produktów naturalnych, produkty naturalne 
powstające w wyniku metabolizmu: „aktywnego octanu”, kwasu szikimowego, kwasu mewalonowego, 
Aminokwasów, poszukiwanie nowych substancji aktywnych biologicznie. wyodrębnianie, oczyszczanie oraz 
określanie struktury produktów naturalnych, metabolomika – próba całościowego ujęcia przemian 
chemicznych w komórce, dlaczego produkty naturalne są „aktywne biologicznie”? przeprowadzenie izolacji 
i oczyszczania siedmiu substancji z załączonej listy preparatów (kofeina, piperyna, eugenol, acetyloeugenol, 
aldehyd cynamonowy, cholesterol, nikotyna, limonen, teobromina, karotenoidy, trimirystyna, taksyny), dla 
wszystkich wydzielonych substancji należy zbadać stopień czystości preparatu, na podstawie Tt, wsp. 
załamania , TLC, dla 3 wybranych substancji przeanalizować i zinterpretować załączone widmo (NMR, EI-
MS, ESI-MS, IR) 

42. 
Spektroskopia elektronowa w praktyce  
(ACH) (PDWI-8), (CHMNT) (PDWI-8)  

Podziały przejść elektronowych, czytanie widma elektronowego, budowa aparatury do pomiarów widm 
elektronowych, dobór parametrów pomiaru, filtry promieniowania, synergiczność wyników pomiarów widm 
elektronowych z wynikami innych badań fizykochemicznych. 
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43. Analiza śladowa (ACH) (PDWI-8)    Charakterystyka i specyfika analizy śladowej. Procedury pobierania i przechowywania próbek rzeczywistych 
(środowiskowych, biologicznych, żywności, stopów) do analizy. Kryteria doboru metody przygotowywania 
próbek do oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Techniki rozkładu próbek (przeprowadzenie próbek 
stałych do roztworu) – rozkład na mokro, rozkład na sucho, stapianie z nadmiarem topnika. Kierunki rozwoju 
technik rozkładu próbek. Typowe techniki analityczne służące do rozdzielania i wzbogacania śladów 
uwzględniające klasyczne metody chemiczne (współstrącanie, strącanie, maskowanie) a także ekstrakcję, 
elektrolizę oraz chromatografię. Kryteria wyboru instrumentalnej metody analitycznej ze względu na rodzaj 
i stężenie oznaczanych składników, granice wykrywalności i oznaczalności wybranych dostępnych technik. 
Omówienie zasad metod atomowej (ASA, ICP-AES) oraz molekularnej spektroskopii absorpcyjnej i 
emisyjnej. Kalibracja w pomiarach śladowych ilości pierwiastków – metody kalibracyjne, dobór warunków 
prawidłowej kalibracji, eliminacja lub zmniejszanie efektu interferencyjnego. Materiały odniesienia i 
certyfikowane (atestowane) materiały odniesienia – ich zastosowanie w analizie śladowej. Analiza danych 
pomiarowych, ocena wiarygodności wyników pomiarów analitycznych i oszacowanie błędów. 

44. 
Siły i równowaga w układach 
molekularnych  (CHO) (PDWI-8) 

Termodynamika fenomenologiczna: zasady termodynamiki, wielkości termodynamiczne, warunki 
równowagi, potencjały termodynamiczne; klasyczna termodynamika statystyczna:związek termodynamiki 
fenomenologicznej i statystycznej; zespół mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki kanoniczny; twierdzenie o 
ekwipartycji energii; paradoks Gibbsa; warunki laboratoryjne a energia swobodna i entalpia swobodna, 
suma stanów układów molekularnych; wybrane zastosowania: gaz doskonały; termodynamika kryształów, 
model Einsteina; mieszanie gazów doskonałych; opis równowagi chemicznej i fazowej; elementy dynamiki 
mikroskopowej; problem strzałki czasu; opis układów z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi; 
powierzchnie energii potencjalnej i energii swobodnej; kooperatywność; elementy opisu termodynamiki 
nanomaszyn molekularnych. 

45. Symetria w chemii (CHO) (PDWI-8)  Określenia i twierdzenia teorii grup: symetria, obiekt symetryczny, znajomość symetrii. Symetria 
cząsteczek. Elementy symetrii. Operacje symetrii. Iloczyn operacji symetrii. Tabela mnożenia grupowego. 
Przekształcenie podobieństwa. Klasy. Grupy symetrii. Grupy cykliczne i podgrupy. Notacja Schoenfliesa i 
Hermanna-Mauguina. Bryły platońskie. Klasyfikacja cząsteczek do grup punktowych. Określenia i 
twierdzenia teorii reprezentacji. Reprezentacje grup. Baza reprezentacji. Charakter reprezentacji. 
Reprezentacja pełnosymetryczna. Reprezentacja jedynkowa i macierzowa. Reprezentacje redukowalne i 
nieredukowalne. Tabele charakterów. Symbole Mullikena. “Wielkie twierdzenie o ortogonalności”. Teoria 
grup a chemia kwantowa. Funkcje falowe jako funkcje bazy reprezentacji nieprzywiednych. Iloczyn prosty. 
Symetria stanu elektronowego. Orbitale symetrii (adaptowanej). Operatory rzutowe. Zastosowania symetrii 
w teorii orbitali molekularnych. Wolne pary elektronowe w wodzie a symetria. Diagram poziomów 
energetycznych. Diagram korelacyjny. Zastosowania w spektroskopii przejść elektronowych i 
podczerwonych. Polaryzacja przejść elektronowych. Symetria stanów wibracyjnych. 

46. Wiązania chemiczne (CHO) (PDWI-8)  Atom wieloelektronowy – przybliżenie jednoelektronowe, funkcja falowa układu wieloelektronowego. 
Przybliżenie Borna-Oppenheimera – krzywe energii potencjalnej, powierzchnie i hiperpowierzchnie energii 
potencjalnej. Teoria orbitali molekularnych (MO) – wiązania chemiczne w cząsteczkach: H2+, H2, He2+. 
Teoria wiązań walencyjnych (VB). Porównanie obu metod na przykładzie cząsteczki H2. Wiązania chemiczne 
w cząsteczkach dwuatomowych homo- i heterojądrowych, konfiguracje elektronowe. Metoda LCAO-MO i 
warunki jej stosowalności. Wiązania wielokrotne. Hybrydyzacja w cząsteczkach wieloatomowych, zalety i 
wady koncepcji hybrydyzacji. Wiązania zdelokalizowane. Diagramy Walsha. 

47. 
Matematyczna interpretacja danych 
doświadczalnych (ACH) (PDWI-9)   

Dane doświadczalne jako wynik eksperymentu, wynik pomiaru i sposoby jego zapisu, pojęcie błędu oraz 
jego wpływ na wyniki, powtarzalność wyników oraz metody jej testowania, elementy statystyki: rozkład 
Poissona, rozkład dwumianowy, rozkład gamma, rozkład Weibulla, rozkład  Studenta, testy na 
nieprzypadkowość, korelacja i regresja, testowanie hipotez statystycznych: testy parametryczne, testy 
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nieparametryczne, interpretacja wyników pomiarów o tej samej dokładności, interpretacja wyników 
pomiarów o różnej dokładności, zarządzanie zbiorami danych eksperymentalnych, walidacja wybranych 
metod. 

48. Podstawy chemometrii (ACH) (PDWI-
9)   

Podstawowe pojęcia stosowane w chemometrii, matematyczne podstawy chemometrii, narzędzia 
stosowane w analizie chemometrycznej, wstępna obróbka i przygotowanie danych do analizy 
chemometrycznej, analiza wielowymiarowych danych, analiza głównych składowych (PCA), klasyczna 
metoda najmniejszych kwadratów (CLS),  metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS), metody 
klasyfikacji obiektów.  

49. 
Nowoczesne metody preparatyki 
nieorganicznej (CHO) (PDWI-9), 
(CHMNT) (PDWI-9)   

Metody syntezy prostych związków nieorganicznych z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii. 
Synteza związków koordynacyjnych i metaloorganicznych. Reakcje kompleksowania indukowane 
prekursorem. Metody syntezy oparte na fizycznych metodach aktywacji substancji reagujących - mikrofale. 
Metody syntezy w wysokich temperaturach, metody hydrotermalne i solwotermalne. Metody syntezy i 
oczyszczania związków nieorganicznych w niskich temperaturach. Reakcje fotochemiczne. Reakcje syntezy 
w fazie stałej - mechanochemia. Synteza polimerów koordynacyjnych. 

50. 
Struktury i zastosowania związków 
nieorganicznych (CHO) (PDWI-9), 
(CHMNT) (PDWI-9)   

Synteza w ciele stałym, z użyciem topników, solwotermalna, zasady doboru substratów do techniki syntezy, 
sposoby monitorowania przebiegu reakcji chemicznej w ciele stałym, uzupełniający charakter informacji o 
materiale uzyskiwanych technikami: spektroskopowymi, dyfrakcji proszkowej, mikroskopii elektronowej, 
raportowanie: analiza – synteza – wnioski.  

51. 
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej 
(ACH) (PDWI-10)    Metody syntezy prostych związków nieorganicznych z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii. 

Synteza związków koordynacyjnych i metaloorganicznych. Reakcje kompleksowania indukowane 
prekursorem. Metody syntezy oparte na fizycznych metodach aktywacji substancji reagujących - mikrofale. 
Metody syntezy w wysokich temperaturach, metody hydrotermalne i solwotermalne. Metody syntezy i 
oczyszczania związków nieorganicznych w niskich temperaturach. Reakcje fotochemiczne. Reakcje syntezy 
w fazie stałej - mechanochemia. Synteza polimerów koordynacyjnych 

52. 
Analiza zanieczyszczeń środowiska 
(ACH) (PDWI-10)    Polimery nieorganiczne, szkła i materiały ceramiczne, zeolity i materiały porowate dla magazynowania 

gazów, kwasy Lewisa i superkwasy oraz ich zastosowania, związki nieorganiczne w diagnostyce medycznej, 
półprzewodniki i nadprzewodniki, nanorurki węglowe i grafen, związki nieorganiczne w skali nano, utleniacze 
i ich zastosowania, związki nieorganiczne w akumulatorach, ogniwach paliwowych i sztucznej fotosyntezie, 
wprowadzenie do materiałów magnetycznych i optycznych 

53. Zielona chemia (CHO) (PDWI-10), 
(CHMNT) (PDWI-10)   

Definicja i zasady zielonej chemii. Zjawisko katalizy, katalizatory homogeniczne i heterogeniczne w 
przemyśle, katalizatory samochodowe. Kryteria doboru rozpuszczalników do reakcji chemicznych, ciecze 
jonowe – synteza, właściwości i zastosowania. Podstawy syntezy asymetrycznej. Wykorzystanie surowców 
odnawialnych i metod biotechnologicznych w syntezie chemicznej. Mikrofale i ultradźwięki jako źródło 
energii w procesach chemicznych. Charakterystyka i zastosowanie cieczy nadkrytycznych. 

54. Biomakromolekuły (CHO) (PDWI-10), 
(CHMNT) (PDWI-10)   

Chemia polimerów: pojęcie makromolekuły i polimeru, polimeryzacja i polikondensacja, polimeryzacja jako 
reakcja łańcuchowa: mechanizmy reakcji łańcuchowych: Specjalne zastosowania polimerów: w medycynie, 
w syntezie chemicznej, w analityce; elementy chemii supramolekularnej;  biomakromolekuły: polipeptydy i 
białka; kwasy nukleinowe: nukleotydy nukleozydy i polinukleotydy, konformacja oraz budowa przestrzenna; 
cukry: monosacharydy, polisacharydy, oligosacharydy; praktyczne przeprowadzenie wybranych 
eksperymentów (Wyznaczanie masy cząsteczkowej oligomerów, modyfikacja chemiczna oraz oczyszczanie 
białka, synteza i sekwencjonowanie oligolipeptydów, depolimeryzacja polistyrenu).  
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55. 
Zaawansowane metody badania 
materiałów (CHO) (PDWI-10), 
(CHMNT) (PDWI-10)   

Klasyfikacja metod pomiarowych stosowanych do charakteryzowania materiałów w fazie stałej, metody 
termiczne (DSC, TMA, DTG), rozszerzalność termiczna kryształów, DTA, DTG, metody dielektryczne 
statyczne, metody dielektryczne – relaksacja, NMR ciała stałego, czas relaksacji spin-sieć i drugi moment, 
metoda rozpraszania neutronów INS, QENS i dyfrakcja neutronów, metody synchrotronowe, metody 
spektroskopowe jakościowej i ilościowej charakteryzacji materiałów w fazie stałej, pomiar różnicowej 
kalorymetrii skaningowej dla przemiany strukturalnej, pomiar statycznej charakterystyki dielektrycznej 
monokryształu i polikryształu, wyznaczanie dielektrycznego czasu relaksacji, pomiar rozszerzalności 
termicznej monokryształu, pomiar temperaturowej zależności przewodnictwa monokryształu. 

56. Krystalochemia (ACH) (PDWI-11), 
(CHO) (PDWI-11), (CHMNT) (PDWI-
11)   

Postać krystaliczna jako jeden z wielu stanów występowania materii,  wstępne informacje o kryształach i 
metodach badań ich struktury, metody obrazowania struktur: opisowe, graficzne i liczbowe, typy i 
charakterystyka kryształów, analiza geometryczna związków chemicznych oraz jej interpretacja,  bazy 
danych jako źródło wiedzy chemicznej, wnioski wynikające z badań kryształów.  

57. Geochemia (ACH) (PDWI-11), (CHO) 
(PDWI-11), (CHMNT) (PDWI-11)   

Procesy nukleosyntezy prowadzące do powstawania pierwiastków chemicznych w kosmosie, 
rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych w kosmosie i w litosferze, podstawowe minerały i skały 
litosfery, współczesne metody datowania, procesy geochemiczne: reakcje kwasowo-zasadowe, reakcje 
utleniania i redukcji, reakcje ze zmianami strukturalnymi, termodynamika przemian geochemicznych,  
procesy egzo- i endogenne, chemia magmy- równowagi fazowe podczas krystalizacji magmy, chemia 
procesów hydrotermalnych i pneumatolitycznych, chemia procesów powstawania skał metamorficznych i 
osadowych, geochemia organiczna-węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny, chemia gleby, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli materii organicznej i materiałów ilastych,  zeolity i minerały ilaste jako podłoże 
skomplikowanych procesów geochemii organicznej, chemia wód naturalnych, problemy geologii i geochemii 
Śląska z uwzględnieniem surowców mineralnych, w szczególności złóż miedzi. 

58. Biomateriały (CHMNT) (PDWI-11)    Pojęcia i definicje z podstaw chemii biomateriałów, klasyfikacja biomateriałów i biopolimerów w medycynie, 
kryteria wyboru biomateriałów do celów medycznych; materiały inertne, bioaktywne, bioresorbowalne, 
biomimetyki, rodzaje biomateriałów stosowanych w medycynie: metale i stopy metali, tlenki metali, 
bioszkła, bioceramiki, organiczno-nieorganiczne hybrydy, silseskwioksany, polimery biodegradowalne, 
metody syntezy biomateriałów, metody analizy biomateriałów (metody spektroskopowe, mikroskopowe, 
spektrometria mas, porozymetria gazowa, termo grawimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa, 
mapowanie fluorescencyjne, metody wytwarzania rusztowań tkanek, od metod chemicznych do drukowania 
3D, zastosowania biomateriałów w medycynie (błony barierowe, bioimplanty, rusztowania tkankowe, 
metody sterowanej rekonstrukcji kości, cementy i kleje kostne), metody analizy degradacji biomateriałów 
w organizmie, przygotowanie biomateriałów do badań in vitro i in vivo, sterylizacja, analiza i interpretacja 
danych pomiarowych wybranych biomateriałów, strategie syntezy biomateriałów dla wybranych aplikacji 
medycznych, synteza i charakterystyka wybranych biomateriałów, materiałów hybrydowych do sterowanej 
rekonstrukcji kości. 

59. 
Metody luminescencyjne w badaniach 
materiałów (CHMNT) (PDWI-11)   

Luminofory i ich zastosowania, podstawowe wymagania stawiane luminoforom, synergiczność wybranych 
technik badawczych, raportowanie: analiza – synteza – wnioski  

60. 
Dyskursy mediów (ACH, CHMNT, CHO) 
(PDWI-12)  Wprowadzenie do teorii dyskursu i komunikacji. Dyskurs z perspektywy lingwistycznej – paradygmat 

obiektywistyczny i doświadczeniowy, język i wytwarzanie wiedzy. Konstruktywistyczne rozumienie 
komunikacji. Teoria mediów masowych i dyskursy medialne według Niklasa Luhmanna. Różne spojrzenia 
na dyskursy medialne i ich analizy – Foucault, Bourdieu, Fairclough, Chomsky. Typologia dyskursów. Modele 
komunikacji a dyskursy medialne. Typy dyskursów: interdyskurs, dyskursy specjalistyczne (subkulturowe). 
Pojęcie mediatyzacji. Sposoby badania dyskursów. Dyskursy medialne w dobie postprawdy. Jak badać 
dyskursy. Rzetelność i obiektywność informacji medialnych. 
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61. 
Perswazyjne działania językowe (ACH, 
CHMNT, CHO) (PDWI-12)  Różnice znaczeniowe między terminami: perswazja, retoryka, erystyka, propaganda, argumentacja, 

manipulacja. Historia propagandy. Język polskiej propagandy politycznej. Retoryka w komunikacji 
społecznej. Perswazja – znaczenie; perswazja w komunikacji interpersonalnej. Zasady przygotowania i 
realizowania wystąpień publicznych. Przemówienia – specyficzny rodzaj wypowiedzi retorycznej. Erystyka – 
znaczenie technik erystycznych w komunikacji medialnej. Wykorzystanie technik erystycznych w debatach 
medialnych. Językowe aspekty reklam komercyjnych i politycznych. Techniki prowadzenie nagocjacji. Język 
reklam radiowych i telewizyjnych. Zasady redagowania ulotnych druków reklamowych. Techniki 
dyskredytacji przeciwnika. Niewerbalne aspekty komunikacji perswazyjnej
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Załącznik nr 2 

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA  
                                                                        studia stacjonarne 

W - wykład, S - seminarium, L - laboratorium, Ć - ćwiczenia,  E - egzamin, Z - zaliczenie 

Nazwa Przedmiotu E/Z

W S L/Ć Semestr 

E/Z 

W S L/Ć Semestr Razem Jednostka 
organiz. 

Godz. Godz. Godz. Godz. ECTS Godz. Godz. Godz. Godz. ECTS Godz. ECTS 

Lp. Rok I Semestr I Semestr II razem 

1 Zaawansowane metody eksperymentalne E 90     90 8             90 8 WCH 

2 Metody komputerowe w chemii II E 15   30 45 7             45 7 WCH 

6 Modelowanie molekularne             E 30 15 30 75 11 75 11 WCH 

7 Lektorat B2+              E 60     60 4 60 4 SPNJO 

Blok specjalnościowy I E 135 15  135 15 WCH 
1 Specjalność chemia fizyczna: 

Praktyczne i teoretyczne podstawy 
pomiarów fizykochemicznych  E 60 15 60 135 15             135 15 WCH 

2 Specjalność: chemia organiczna 
Współczesna synteza organiczna - teoria i 
praktyka E 60 15 60 135 15             135 15 WCH 

3 Specjalność: chemia nieorganiczna i 
kataliza  
Związki metali przejściowych w katalizie E 45 15 75 135 15             135 15 WCH 

4 Specjalność: analityka 
instrumentalna  
Analityka Instrumentalna I E 45 30 60 135 15             135 15 WCH 

5 Specjalność: chemia materiałów dla 
nowoczesnych technologii 
Zastosowania materiałów chemicznych E 60 15 60 135 15             135 15 WCH 

Blok specjalnościowy II   E   135 15 135 15   
1 Specjalność chemia fizyczna: 

Zastosowane techniki pomiarów 
fizykochemicznych             E 60 15 60 135 15 135 15 WCH 

2 Specjalność: chemia organiczna 
Zaawansowana synteza i analiza 
spektroskopowa związków organicznych           E 30 15 90 135 15 135 15 WCH 

3 Specjalność: chemia nieorganiczna i 
kataliza  
Struktura i reaktywność związków 
kompleksowych metali             E 45 15 75 135 15 135 15 WCH 

4 Specjalność: analityka 
instrumentalna  
Analityka Instrumentalna II             E 30 15 90 135 15 135 15 WCH 
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5 Specjalność: chemia materiałów dla 
nowoczesnych technologii  
Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii 
ciała stałego. Własności materiałów i 
metody badawcze             E 60 15 60 135 15 135 3 WCH 

Razem I rok                                                  3E 270 30 3E 270 30 540 60 

  Lp. Rok II Semestr III Semestr IV razem 

1 Seminarium magisterskie             Z   30   30 6 30 6 WCH 

2 
Przedsiębiorczość i ochrona własności 
intelektualnej             Z 15     15 2 15 2 WCH 

3 Pracownia magisterska           10 Z         16   26 WCH 

Przedmioty humanistyczne/społeczne             Z     30 5 30 5 WCH 

1 Komunikacja wizerunkowa             Z 30     30 5 30 5 WF,  IDiKS 

2 
Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym             Z 30     30 5 30 5 WF,  IDiKS 

Przedmioty do wyboru PDW  180 21  180 21   

1 Biospektroskopia oscylacyjna E 30   15 45 6             45 6 WCH 

2 Chemia kryminalistyczna E 7 14 24 45 6             45 6 WCH 

3 Chemia w archeologii i sztuce E 30   15 45 6             45 6 WCH 

4 Chemometria E 15   30 45 6             45 6 WCH 

5 Fotochemia stosowana E 15   30 45 6             45 6 WCH 

6 Kataliza w ochronie środowiska E 15   30 45 6             45 6 WCH 

7 Magnetyzm molekularny E 30   15 45 6             45 6 WCH 

8 Metody dynamiki molekularnej ab initio E 15   30 45 6             45 6 WCH 

9 Polimery w medycynie E 15 15 15 45 6             45 6 WCH 

10 
Projektowanie materiałów 
luminescencyjnych E 15   30 45 6             45 6 WCH 

11 Współczesne metody analiz E 15   30 45 6             45 6 WCH 

12 Współczesne metody chromatograficzne E 15   30 45 6             45 6 WCH 

13 Krystalografia E 30   30 60 6             60 6 WCH 

14 Chemia pierwiastków f-elektronowych E 30     30 3             30 3 WCH 

15 Fizykochemia dielektryków Z 15   15 30 3             30 3 WCH 

16 Kataliza z udziałem związków metali E 30     30 3             30 3 WCH 

17 Oddziaływania molekularne E 30     30 3             30 3 WCH 

18 
Promieniowanie jonizujące w obrazowaniu 
medycznym E 30     30 3             30 3 WCH 
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19 Spektrometria mas E 30     30 3             30 3 WCH 

20 Spektroskopia fluorescencyjna E 30     30 3             30 3 WCH 

21 
Zastosowanie spektroskopii EPR w nauce i 
w przemyśle E 30     30 3             30 3 WCH 

22 Synteza organiczna na nośniku stałym Z 30     30 3             30 3 WCH 

23 
Wprowadzenie do chemii 
supramolekularnej E 30     30 3             30 3 WCH 

24 Współczesna synteza organiczna E 30     30 3             30 3 WCH 

25 
Współczesne techniki NMR w chemii 
organicznej E 15 15   30 3             30 3 WCH 

26 Wybrane tematy medycyny molekularnej E 30     30 3             30 3 WCH 

27 Zastosowania materiałów chemicznych E 30     30 3             30 3 WCH 

28 
Zastosowanie metod topologicznych w 
chemii Z 30     30 3             30 3 WCH 

Razem II rok                                                 4E 180 31   75 29 255 60  
Razem w cyklu dydaktycznym 450 61   345 59 795 120  
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka 
obcego 

4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły  na 
zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem 
do zawodu nauczyciela)  

4 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom 
określonym w programie studiów 

- 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego 
do więcej niż jednej dyscypliny 

- 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty 
uczenia.  Suma udziałów musi być równa 100% 

Chemia - 100% 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

Kierunek studiów: Chemia  

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 7 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł: magister 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku chemia 
absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

 

WIEDZA 

K_W01 
posiada poszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna koncepcje i 
teorie chemiczne i ich znaczenie dla rozwoju nauk ścisłych 

P7S_WG 

K_W02 
posiada wiedzę z matematyki wyższej, opisuje i analizuje zjawiska 
fizyczne i procesy chemiczne o średnim poziomie złożoności 

P7S_WG 

K_W03 
dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu metod 
eksperymentalnych i obliczeniowych umożliwiających 
rozwiązywanie problemów chemicznych 

P7S_WG 

K_W04 
zna techniki informatyczne i metody obliczeniowe stosowane do 
analizy problemów z obszaru chemii 

P7S_WG 

K_W05 
dysponuje poszerzoną wiedzą w zakresie budowy, funkcjonowania 
i zastosowania wybranej aparatury kontrolno-pomiarowej 

P7S_WG 

K_W06 
zna najnowsze odkrycia i aktualne trendy rozwoju w zakresie nauk 
chemicznych 

P7S_WG 

K_W07 
posiada aktualną wiedzę z zakresu zasad bezpiecznej pracy w 
stopniu umożliwiającym odpowiedzialne stosowanie nabytej 
wiedzy w praktyce zawodowej  

P7S_WK 

K_W08 
zna aktualne aspekty prawne i etyczne związane z działalnością 
zawodową 

P7S_WK 

K_W09 
rozumie zasady i aspekty prawne związane ochroną własności 
przemysłowej i zna system informacji patentowej 

P7S_WK 

K_W10 
zna zasady tworzenia oraz potrafi planować formę indywidualnego 
rozwoju zawodowego w branży chemicznej 

P7S_WK 

K_W11 
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności 
człowieka 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
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K_U01 
potrafi planować i wykonać badania eksperymentalne do analizy i 
rozwiązywania problemów chemicznych 

P7S_UW 

K_U02  
potrafi stosować zdobytą wiedzę do opisu i oceny wyników badań i 
procesów chemicznych  

P7S_UW 

K_U03 
potrafi posługiwać się odpowiednimi bazami danych i literaturą 
specjalistyczną w celu poszukiwania i weryfikacji informacji 
naukowych w obszarze chemii 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi interdyscyplinarnie stosować zdobytą wiedzę z obszaru 
chemii 

P7S_UW 

K_U05 
przedstawia w sposób zaawansowany wyniki i analizę badań, 
dyskutuje aktualne zagadnienia z obszaru chemii w postaci form 
pisemnych lub prezentacji w języku polskim i angielskim 

P7S_UK 

K_U06 
posiada umiejętność opracowania i prezentacji aktualnych odkryć 
z zakresu chemii oraz określić proces dalszego kształcenia 

P7S_UU 

K_U07 
posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ określonym dla 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych 
oraz potrafi innym organizować proces uczenia  

P7S_UU 

P7S_KR 

K_K02 
posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej i realizacji 
powierzonych zadań 

P7S_UO 

P7S_KR 

K_K03 potrafi osiągać cel określonego zadania P7S_KO 

K_K04 rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z pracą zawodową 
P7S_KO 

P7S_KR 

K_K05 
rozumie potrzebę korzystania ze źródeł informacji naukowej w 
celu aktualizacji wiedzy 

P7S_UU 

P7S_KK 

K_K06 
potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wykonywania zawodu 
potrafi wyjaśniać społeczne i etyczne aspekty stosowania zdobytej 
wiedzy 

P7S_KR 

K_K07 planuje rozwój zawodowy w sposób przedsiębiorczy  P7S_KO 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 

P6S_WG itp. – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 w charakterystykach drugiego stopnia PRK  

K_W – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy 

K_U – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie umiejętności 

K_K – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 itd. – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się w danej kategorii 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów:       Chemia  

Poziom kształcenia:    studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:       ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Odniesienie do 
efektów uczenia się 

dla kierunku 

Chemia  

WIEDZA, Absolwent zna i rozumie 

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące: 

• zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy 
teoretyczne 

• uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 
• wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla programu 

kształcenia 
 główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

 

P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W07 

K_W08 

K_W09 
K_W10 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI, Absolwent potrafi 

P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 
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P7S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

prowadzić debatę 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii 

K_U05 

K_U07 

P7S_UO kierować pracą zespołu K_K02 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych 
w tym zakresie 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Absolwent jest przygotowany do 

P7S_KK krytycznej oceny odbieranych treści 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

K_K05 

 

P7S_KO inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K03 

K_K04 

K_K07 

P7S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 

• rozwijania dorobku zawodu 
• podtrzymywania etosu zawodu 
• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych 

zasad 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K06 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Chemia, 

studia drugiego stopnia 
zajęcia lub moduły zajęć 
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
wiedza 

K_W01 x  x x x x      x x 

K_W02       x       

K_W03 x x x x x  x x    x  

K_W04 x x     x x      

K_W05 x x x  x x      x  

K_W06 x   x    x      

K_W07 x   x x       x  

K_W08         x     

K_W09         x     
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K_W10         x     

K_W11          x    

umiejętności 

K_U01 x   x x x  x    x  

K_U02 x x x x x x  x    x x 

K_U03 x  x  x x      x x 

K_U04 x        x     

K_U05 x x  x  x x x    x x 

K_U06 x        x   x x 

K_U07         x  x   

kompetencje społeczne 

K_K01            x  

K_K02 x    x    x     

K_K03     x x      x  

K_K04     x    x     

K_K05 x    x x      x  

K_K06         x     

K_K07         x     

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji wykład x x x x x x x x x x    

laboratorium x x x x x  x x    x  

seminarium x x x x x   x   x  x 
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m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

egzamin x x x x x x x x   x x  

projekt  x  x     x   x  

praca 
pisemna x  x    x       

raport x x x x x   x  x    

prezentacja x x  x x  x x    x x 

 

* - Przedmiot społeczno-humanistyczny (PDW) - Komunikacja wizerunkowa/Nauka a popnauka w dyskursie medialnym 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Zaawansowane metody 
eksperymentalne 

UV-Vis, CD (Spektroskopia w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego nadfioletu, dichroizm kołowy); IR/Raman 
(Spektroskopia w podczerwieni, Ramana); metody magnetyczne; NMR (Spektroskopia magnetycznego rezonansu 
jądrowego); EPR (spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego); metody elektrochemiczne; MS 
(spektrometria mas); metody chromatograficzne; metody termochemiczne; spektroskopia dielektryczna; mikroskopia 
SEM i TEM (mikroskopia elektronowa skanningowa i transmisyjna). 

2.  Metody komputerowe w chemii II Numeryczna analiza danych: macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych (cramerowskich oraz nadmiarowych); 
równania nieliniowe; interpolacja wielomianowa; aproksymacja średniokwadratowa (wielomianowa oraz za pomocą funkcji 
dowolnej postaci); numeryczne obliczanie pochodnych; całkowanie numeryczne; minimalizacja funkcji jednej i wielu 
zmiennych; wektory i wartości własne macierzy. 
Statystyczna analiza danych: wstępna analiza danych, statystyka opisowa; techniki wnioskowania statystycznego; analiza 
wariancji; podstawy korelacji i regresji (w tym wielorakiej); analiza błędów;  statystyczne podstawy planowania 
doświadczeń.

3.  Modelowanie molekularne Metody mechaniki klasycznej, pola sił. Podstawy teoretyczne metod chemii kwantowej: metoda Hartree-Focka, metody 
półempiryczne, metody ab initio SCF, funkcje bazy, metody korelacyjne (MPn, CI i CC), metody funkcjonałów gęstości. 
Punkty stacjonarne na powierzchni energii potencjalnej, optymalizacja struktury geometrycznej, lokalizacja stanów 
przejściowych, modelowanie drogi reakcji chemicznej.  

Modelowanie struktury i własności układów molekularnych w fazie gazowej i roztworach (model supermolekularny i 
metody ciągłego otoczenia). Teoria oddziaływań międzycząsteczkowych. Oddziaływania międzycząsteczkowe – 
interpretacja na gruncie metod rachunku zaburzeń i ujęcia supermolekularnego. Zastosowanie metod chemii kwantowej 
w spektroskopii molekularnej. Modelowanie struktury i własności układów periodycznych: fale płaskie, funkcje Blocha, 
periodyczna metoda Hartree-Focka, obliczenia struktury pasmowej i gęstości stanów. Modelowanie procesów chemicznych 
za pomocą metod automatów komórkowych. Badania układów molekularnych za pomocą metod Monte Carlo. Badania 
właściwości dynamicznych układów molekularnych – metody dynamiki molekularnej (klasycznej, opartej na polu sił i ab 
initio). Modelowanie procesów chemicznych dla układów typu nano.  

4.  Specjalność chemia fizyczna: 
Praktyczne i teoretyczne podstawy 
pomiarów fizykochemicznych 

Podstawowe prawa i zastosowania elektrochemii, nazewnictwo. Podstawy teoretyczne, symulacja/modelowanie procesów 
elektrodowych. Nowe materiały elektrodowe i elektrolity – wprowadzenie do elektrochemii nowych materiałów. Polaryzacja 
dielektryka w ujęciu makroskopowym i mikroskopowym. Model Debye’a-Langevina. Modele pól lokalnych. Równania 
Debye'a, Onsagera, Kirkwooda - Fröhlicha. Techniki pomiarów momentów dipolowych, związek między momentami 
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dipolowymi a strukturą i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Wpływ silnego pola elektrycznego na przenikalność 
elektryczną - teoria i praktyka nieliniowego efektu dielektrycznego. Relaksacja dielektryczna w cieczach. Techniki pomiaru 
zespolonej przenikalności elektrycznej; metody statyczne, dynamiczne, analiza fourierowska, metoda time-domain. 
Empiryczne parametry polarności rozpuszczalników.  Termodynamika procesów solwatacji. Wpływ środowiska na stan 
równowagi chemicznej – tworzenie kompleksów molekularnych, samoasocjacja, izomeria rotacyjna, tautomeria, jonizacja 
i dysocjacja elektrolityczna. Efekty rozpuszczalnikowe w spektroskopii molekularnej i elektrochemii. Ciecze jonowe i 
rozpuszczalniki nadkrytyczne. Solwaty. Nanomateriały; klasyfikacja, oddziaływania molekularne w materiałach, 
biosensory.  

5.  Specjalność: chemia organiczna 
Współczesna synteza organiczna - 
teoria i praktyka 

Znaczenie syntezy organicznej we współczesnej chemii i przemyśle chemicznym. Typy transformacji w chemii organicznej. 
Reakcje utlenienia i redukcji w chemii organicznej. Reagenty i ich zastosowanie. Metody rozbudowy szkieletu węglowego. 
Reakcje typu kondensacji aldolowej, reakcje z karboanionami, reakcje sprzęgania (katalityczne, utleniające i reduktywne). 
Metody syntezy struktur jedno i wielopierścieniowych. Metody syntezy heterocykli i makrocykli. Strategia i planowanie 
syntezy. Analiza retrosyntetyczna, syntony, umpolung. Wykorzystanie metod analitycznych w procesie wieloetapowej 
syntezy. Standardy publikacyjne. Zaawansowane techniki laboratoryjne w chemii organicznej. Współczesna preparatyka 
organiczna: Informacja naukowa w chemii organicznej i jej użyteczność w syntezie. Bezpieczeństwo w laboratorium chemii 
organicznej. Prowadzenie notatek i dokumentacji. Sprzęt laboratoryjny stosowany w nowoczesnym laboratorium chemii 
organicznej. Prowadzenie reakcji chemicznych. Wyodrębnianie i oczyszczanie   produktów reakcji. Techniki próżniowe i 
destylacja próżniowa. Praca w atmosferze kontrolowanej i w warunkach bezwodnych. Komora rękawicowa. Oczyszczanie 
rozpuszczalników i odczynników. Podstawowe i zaawansowane techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i 
wydzielania produktów syntez organicznych. Specjalne techniki reakcyjne. Wizualizacja danych eksperymentalnych. 
Techniki laboratoryjne: Przygotowanie reagentów i rozpuszczalników, niezbędne do dalszej pracy w ramach pracowni: 
przeprowadzenie destylacji przy ograniczonym dostępie wilgoci i tlenu. Synteza na mikroskalę. Prowadzenie syntezy przez 
noc, także we wrzącym rozpuszczalniku. Synteza przy ograniczonym dostępie wilgoci i tlenu. Prowadzenie syntezy w 
niskich temperaturach. Prowadzenie syntezy wieloetapowej bez wydzielania produktów pośrednich. Izolacja produktu z 
mieszaniny zawierającej bardzo reaktywne związki. Wydzielanie produktów syntezy na drodze destylacji, krystalizacji i 
chromatografii. Praca na linii próżniowej. Usuwanie wysokowrzących reagentów za pomocą wysokiej próżni. Destylacja 
próżniowa (w tym frakcyjna) oraz typu „bulb-to-bulb”. Synteza na nośniku stałym. Pokazowe ćwiczenia z: preparatywnej 
chromatografii HPLC, syntezy fotochemicznej oraz syntezy z użyciem mikrofal. 

6.  Specjalność: chemia nieorganiczna i 
kataliza  
Związki metali przejściowych w 
katalizie 

Podstawowe pojęcia z zakresu katalizy. Kataliza homogeniczna, heterogeniczna i nanokataliza. Zastosowanie reakcji 
katalitycznych w przemyśle i syntezie farmaceutyków. Elementarne etapy reakcji katalitycznych i cykl katalityczny. 
Budowa i właściwości kompleksów karbonylowych metali przejściowych i ich zastosowanie w katalizie. Budowa i 
reaktywność katalityczna kompleksów wodorkowych metali przejściowych. Reakcje katalityczne z udziałem ditlenu i 
ditlenku węgla. Mechanizmy reakcji katalizowanych przez kompleksy metali. Katalizatory immobilizowane i 
nanocząstkowe. Nieorganiczna chemia supramolekularna. Rola wiązania koordynacyjnego w tworzeniu struktur 
supramolekularnych, kompleksy makrocykliczne, selektywne wiązanie kationów i anionów, samoorganizacja kompleksów 
metali. Supramolekularne aspekty chemii bionieorganicznej, materiały optyczne i magnetyczne, elektronika molekularna, 
czujniki chemiczne. Katalizatory supramolekularne. 

7.  Specjalność: analityka instrumentalna  
Analityka Instrumentalna I 

I Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR: Aspekty praktyczne: przygotowanie próbki – dobór 
rozpuszczalnika, temperatury pomiaru, wzorce przesunięcia chemicznego. Dobór parametrów akwizycji i obróbki danych; 
obróbka komputerowa widm NMR. Parametry widm NMR. Aspekt ilościowy spektroskopii NMR, interpretacja widm 
mieszanin. Widma 2-wymiarowe (COSY, NOESY, TOCSY). Spektroskopia NMR różnych jąder. Relaksacja jądrowa, pomiar 
czasów relaksacji i inne techniki wieloimpulsowe (2D). Odsprzęganie, jądrowy efekt Overhausera.Wymiana chemiczna, 
obliczanie parametrów kinetycznych i termodynamicznych na danych NMR. 

II Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR: Operatorowo-wektorowy opis EPR najważniejszych 
oddziaływań (hamiltonian spinowy). Zasady spektroskopii fali ciągłej EPR. Rezonans magnetyczny: niesparowanych 
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elektronów – tensor g (EPR), niesparowanych elektronów oddziałujących z jądrami –tensor A (EPR), niesparowanych 
elektronów oddziałujących wzajemnie - tensor D (EPR). Czułość detekcji EPR oraz metody jej zwiększania. Izotropia i 
anizotropia tensorów g, A i D. Zasady interpretacji widm EPR: widma centrów paramagnetycznych w roztworach ciekłych 
i stałych, w proszkach i kryształach, w ośrodkach wywołujących pośredni stopień immobilizacji. 

III. Metody chromatograficzne:Podział i charakterystyka poszczególnych technik chromatograficznych z uwzględnieniem 
technik SPE, HPLC i GC, stosowanych w analityce. Wpływ ważniejszych parametrów układu oraz warunków rozdziału na 
retencję. Zasada doboru odpowiednich detektorów i kolumn w analityce. Specjalne techniki chromatograficzne, stosowane 
w analizie materiałów biologicznych, próbek środowiskowych, leków i żywności (derywatyzacja, head-space, połączenie z 
metodami ekstrakcyjnymi itd.). Dyskusja ze studentami na temat doboru technik chromatograficznych, detektorów i 
kolumn oraz parametrów procesu, uwzględniając specyfikę i właściwości fizyko-chemiczne składników mieszanin na 
różnych przykładach, interpretacja chromatogramów i obliczenia. 

IV. Elektronowa spektroskopia atomowa oraz spektroskopia promieniowania rentgenowskiego: Podstawy spektroskopii 
atomowej - oddziaływanie promieniowania z materią, termy atomowe, reguły wyboru, efekt Zeemana. Atomowa 
spektroskopia absorpcyjna - podstawy fizyczne i podstawowe pojęcia, technika generowania wodorków i zimnych par 
rtęci, atomizery elektrotermiczne, interferencje i sposoby ich eliminacji. Atomowa spektroskopia emisyjna - metody 
analityczne wykorzystujące emisję promieniowania, źródła wzbudzenia, AES z wykorzystaniem lampy jarzeniowej, 
atomowa spektroskopia fluorescencyjna.Wzbudzenie w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). Lasery - podstawy 
działania i zastosowanie w spektroskopii atomowej. Fluorescencyjna analiza rentgenowska - podstawy fizyczne, WDXRF, 
EDXRF, metoda całkowitego odbicia, metoda -XRF, zastosowania analityczne. 

V. Elektronowa spektroskopia molekularna: Absorpcja i emisja promieniowania UV-vis a struktura cząsteczki. Klasyfikacja 
przejść elektronowych. Reguły wyboru. Charakterystyka elektronowych widm absorpcyjnych i emisyjnych. Prawa 
absorpcji, natężenie promieniowania emitowanego. Techniki oznaczeń ilościowych. Wykorzystanie znaczników 
fluorescencyjnych oraz spektroskopii czasowo-rozdzielczej w diagnostyce medycznej. Fosforescencyjna spektroskopia 
cząsteczkowa. Metody chemiluminescencyjne. 

8.  Specjalność: chemia materiałów dla 
nowoczesnych technologii 
Zastosowania materiałów chemicznych 

Omówienie właściwości materiałów ferroicznych (głównie ferroelektryków i ferroelastyków). Przedstawienie głównych 
metod badawczych do charakteryzowania kryształów ferroicznych. Opis teoretyczny związany z energią swobodna 
kryształów - model Landaua-Ginzburga. Opis tensorowy. Omówienie właściwości nieliniowych kryształów 
ferroelektrycznych. Katalizatory metaloorganiczne w zastosowaniu syntezy materiałów organicznych. Typy katalizatorów, 
układy, w których są stosowane, ich projektowanie i zastosowania nanomateriałów. Spektroskopię elektronowa jako 
narzędzie do badania właściwości różnorodnych materiałów luminoforowych: monokryształów, proszków, ceramicznych 
spieków, szkieł, układów warstwowych. Analiza widm absorpcji i emisji. Techniki badawcze, np. spektroskopia rozdzielcza 
czasowo oraz pomiary czasu zaniku luminescencji. Praktyczne zastosowania luminoforów i przy tej okazji analizuje 
aktualne kierunki badawcze, istotne z punktu widzenia chemika. Spektroskopia EPR ciała stałego - możliwości jej 
wykorzystania dla charakteryzowania i wyjaśnienia właściwości materiałów. Otrzymywaniu i wykorzystanie materiałów 
miękkich, takich jak polimery, ciekłe kryształy, układy supramolekularne. Metody otrzymywania ciekłych kryształów oraz 
współczesne dziedziny ich wykorzystania. Zastosowanie metod dielektrycznych do badań ciała stałego. Relaksacja 
dielektryczna w monokrysztale. Efekt piroelektryczny w monokrysztale siarczanu tri glicyny. Obserwacja i analiza pętli 
histerezy dielektrycznej. Obserwacja domen ferroelastycznych. Elementy syntezy materiałów optycznych. Synteza zol-
żel. Badania spektroskopowe materiałów. 

9.  Specjalność chemia fizyczna: 
Zastosowane techniki pomiarów 
fizykochemicznych 

Wpływ silnego pola elektrycznego na przenikalność elektryczną substancji w fazie stałej - teoria i praktyka nieliniowego 
efektu dielektrycznego. Modele relaksacji w fazach skondensowanych. Relaksacja dielektryczna w ciałach stałych. Techniki 
pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej; metody statyczne, dynamiczne, analiza fourierowska. Termodynamika 
przemian fazowych. Nieliniowość elektryczna i optyczna materii. Klasyfikacja materiałów o właściwościach nieliniowych 
elektrycznych. Przemiany fazowe ferroiczne – multiferroiczność , możliwości aplikacyjne. Chiralność a właściwości 
nieliniowe substancji. Klasyfikacje oddziaływań międzycząsteczkowych. Miękka materia. Ciekłe kryształy, klasyfikacje, 
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właściwości, synteza. Metody pomiarowe stosowane we współczesnych laboratoriach analitycznych, naukowych i 
przemysłowych: Chronopotencjometria, Chronoamperometria, Cykliczna woltametria, Elektrochemiczna spektroskopia 
impedancyjna. Spektroskopia dielektryczna, Pomiar momentu dipolowego, Nieliniowy efekt dielektryczny w cieczach, 
Mikroskopia w świetle spolaryzowanym – ferroelastyczność, Pomiar pętli histerezy dielektrycznej, Pomiar liniowej 
rozszerzalności termicznej kryształów (termomechaniczny analizator), Pomiar średniej masy cząsteczkowej, Widma 
oscylacyjne a wiązanie wodorowe, Widma IR w świetle spolaryzowanym. 

10. Specjalność: chemia organiczna 
Zaawansowana synteza i analiza 
spektroskopowa związków 
organicznych 

Techniki analityczne w chemii organicznej: IR: Ocena przebiegu reakcji a widmo IR. Sposób wykonania widma (pastylka 
KBr, roztwór, ciecz). Drgania charakterystyczne grup funkcyjnych. Praktyczna interpretacja widm IR. Aspekty praktyczne: 
przygotowanie próbki – dobór rozpuszczalnika, temperatury pomiaru, wzorce. Dobór parametrów akwizycji i obróbki 
danych; obróbka komputerowa widm NMR. Układy spinowe pierwszego rzędu i wyższych rzędów, chemiczna i 
magnetyczna równoważność. Techniki impulsowe. Relaksacja jądrowa. Zjawiska dynamiczne w spektroskopii NMR 
(badania kinetyczne i termodynamiczne). Techniki wieloimpulsowe. Odprzęganie. Jądrowy efekt Overhausera. Pomiar 
czasów relaksacji. Spektroskopia dwuwymiarowa (COSY, NOESY, ROESY, TOCSY, HMQC, HMBC, DOSY). Analiza 
problemów.MS: Jakie informacje można uzyskać z widma mas substancji chemicznej. Dobór metody jonizacji w zależności 
od właściwości próbki. Procesy fragmentacji jonów. Tandemowe techniki w spektrometrii mas. Praktyczna interpretacja 
widm masowych związków organicznych. Spektrometria mas w badaniach ilościowych.Metody Optyczne: Podstawy 
spektroskopii absorpcyjnej i cechy charakterystyczne widma, spektrofotometria luminescencyjna (fluorescencja, 
fosforescencja, chemiluminescencja, fotoluminescencja). Synteza, z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
laboratoryjnych, oczyszczanie produktów pośrednich, oczyszczenie i analiza produktu końcowego (NMR, MS, IR). Rozdział 
i analiza spektroskopowej złożonej mieszaniny syntetycznej związków organicznych. 

11. Specjalność: chemia nieorganiczna i 
kataliza  
Struktura i reaktywność związków 
kompleksowych metali 

Podstawy teoretyczne fizykochemii nieorganicznej. Teoria orbitali molekularnych, teoria pola krystalicznego, podstawowe 
właściwości spektroskopowe i magnetyczne kompleksów w oparciu o teorię grup. Widma absorpcyjne, emisyjne i prawa 
absorpcji. Elektronowa spektroskopia absorpcyjna i emisyjna oraz spektroskopia elektronowego rezonansu jądrowego i 
ich zastosowania analityczne. Nieorganiczna chemia supramolekularna. Rola wiązania koordynacyjnego w tworzeniu 
struktur supramolekularnych, kompleksy makrocykliczne, selektywne wiązanie kationów i anionów, samoorganizacja 
kompleksów metali. Supramolekularne aspekty chemii bionieorganicznej, materiały optyczne i magnetyczne, elektronika 
molekularna, czujniki chemiczne. Nieorganiczno-organiczne polimery hybrydowe. Idea węzła i łącznika w polimerze 
koordynacyjnym. Podstawowe grupy polimerów koordynacyjnych. Struktury zeolitowe oraz ich analogi nieorganiczno-
organiczne. Kowalencyjne materiały porowate. Podejście izoretikularne w projektowaniu polimerów koordynacyjnych. 
Synteza solwotermalna i mechanochemiczna. Topologia i izomeria w sieciach polimerów koordynacyjnych. Opis 
porowatości w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym. Elastyczne i dynamiczne sieci koordynacyjne. Sorpcja i separacja 
gazów i par w materiałach porowatych. Ciepło adsorpcji. Materiały porowate w katalizie. Polimery koordynacyjne jako 
nośniki leków. Materiały elektroaktywne. Projekt badawczy obejmujący syntezę związków kompleksowych, badania 
stukturalne i badania reaktywności. 

12. Specjalność: analityka instrumentalna  
Analityka Instrumentalna II 

I. Spektroskopia oscylacyjna: Cechy charakterystyczne widm w fazie gazowej, ciekłej i stałej. Zastosowanie techniki 
refleksyjnych (REFL., ATR,DRIFT) i mikroskopii w podczerwieni w badaniach analitycznych. Spektroskopia Ramana i 
rezonansowa spektroskopia Ramana jako narzędzie badań układów biologicznych. Spektroskopia ramanowska próbek 
zaadsorbowanych na powierzchni (SERS) oraz mikroskopia ramanowska i ich zastosowanie w analizie. II. Metody 
elektrochemiczne: Podstawy podziału metod elektrochemicznych. Koncepcja i zastosowania spektroelektrochemii oraz 
innych metod hybrydowych. Zastosowanie metod woltamperometrycznych (woltametria cykliczna, woltametria z falą 
prostokątną) do oznaczeń analitycznych. Metody elektrochemiczne stosowane w analizie śladowej (metody różnicowe 
impulsowe, anodowa i katodowa woltamperometria inwersyjna). Elektrody jonoselektywne, enzymatyczne, czujniki 
gazowe i biosensory-budowa i zastosowanie. Biosensory elektrochemiczne do oznaczania stężenie glukozy. Metodyka 
pomiarów elektroanalitycznych oraz analizy danych. III. Elementy chemometrii: Podstawowe pojęcia w eksploracji 
danych: wielowymiarowość, obiekt, obiekt odstający, zmienna objaśniająca. Macierz kowariancji. Ortogonalność i 
ortogonalność wektorów. Wstępna obróbka danych. Centrowanie, autoskalowanie. Metoda czynników głównych. Czynnik 
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głównych, wartości czynnikowe, ładunki czynnikowe. Algorytm SVD. Regresja jednokrotna, wieloraka, wieloparametrowa. 
Klasyfikacja a kalibracja. Dwuwymiarowa analiza korelacyjna. Widmo mocy. Mapa synchroniczna. Mapa asynchroniczna. 

13. Specjalność: chemia materiałów dla 
nowoczesnych technologii  
Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii 
ciała stałego. Własności materiałów i 
metody badawcze 

Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki – rodzaje i charakterystyka, model pasmowy ciała stałego. Metody 
otrzymywania i oczyszczania monokryształów. Wybrane elektroniczne elementy półprzewodnikowe. Dielektryki i 
ferroelektryki, ferroiki. Nadprzewodnictwo. Ciała niekrystaliczne, defekty, fizyka powierzchni. NMR ciała stałego. 
Molekularne i nanocząstkowe katalizatory reakcji organicznych. Metody identyfikacji magnetyków. Metody syntezy 
luminoforów i materiałów ceramicznych. Historia badań nad materiałami luminescencyjnymi. Proces luminescencji, jego 
parametry i techniki analizy. Metody badań strukturalnych materiałów nanorozmiarowych. Metody dyfraktometryczne. 
Mikroskopia elektronowa transmisyjna i skaningowa. Analiza składu luminoforu technikami elektronowymi. Proponowane 
tematy prezentacji: metamateriały, nowe metody diagnostyczne w medycynie, materiały protetyczne, krwiozastępcze i 
sztuczna skóra, technologia nośników informacji, technologie półprzewodnikowe, metody synchrotronowe i rozpraszania 
neutronów, paliwa odnawialne, ogniwa paliwowe, energetyka nuklearna itp. oraz zebranie literatury oraz opracowanie w 
formie pisemnej na zadany temat. 

14. Przedsiębiorczość i ochrona własności 
intelektualnej 

Światowy rynek wysokich technologii. Ocena umiejętności biznesowych. Selekcja pomysłu biznesowego z obszaru 
wysokich technologii. Rynkowa ocena pomysłu/technologii. Badania konkurencyjności rynku. Metody ochrony własności 
intelektualnej. Pozyskiwanie kapitału na działalność innowacyjną. Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek 
technologii. Rejestracja i wprowadzenia podmiotu biznesowego na rynek. 

15. Komunikacja wizerunkowa  Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia komunikacji – 
komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne pośrednie. Komunikowanie 
werbalne i niewerbalne - strategie komunikacyjne. Komunikowanie informacyjne oraz perswazyjne. Tekst jako akt 
komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst a język, tekst a gatunek. Dyskursywny i językowy obraz świata. 
Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe w dyskursie publicznym. Wizerunek jako 
instrument zarządzania obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w 
redagowaniu tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl tekstów intencjonalnie 
perswazyjnych.  

16. Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 

Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika 
Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się autorytet naukowy (przykład medioznawcy W. Godzica). Nauka jako 
show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). Propaganda scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy 
naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów 
prasowych (np. „Porady babuni”). Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura 
ekspertów na przykładzie coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz nauki tworzy kino? I 
jakie ma to konsekwencje… Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka skorumpowana. Nauka a wielkie koncerny. 
Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a dzisiaj?

17. Biospektroskopia oscylacyjna  Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktur białek, lipidów, kwasów nukleinowych i cukrów.  Spektroskopowe 
techniki pomiarowe stosowane do badania układów biologicznych w zakresie podczerwieni. Wpływ czynników 
zewnętrznych (temperatury, pH, składu rozpuszczalnika, stopnia uwodnienia, podstawienia izotopowego H/D, itd.) na 
właściwości strukturalne biomolekuł. Analiza czynników głównych danych spektralnych bioukładów. Badanie techniką 
FTIR-ATR liposomowych struktur błon lipidowych: analiza stanu konformacyjnego części hydrofobowej błony, stopnia 
uwodnienia części polarnej i interfazy błony. Wpływ wybranego związku o aktywności biologicznej na strukturę błon 
lipidowych. Analiza wybranych pasm lipidowych będących markerami struktury błon lipidowych. Badanie transmisyjną 
techniką FITR struktur wybranych polipeptydów i/lub białek. Analiza pasm amidowych w kontekście struktury II-rzędowej 
białek. Chemometryczna analiza oparta na metodzie analizy czynników głównych, z ang. Principal Component Analysis 
(PCA), widm FTIR-ATR uwodnionych błon lipidowych otrzymanych w funkcji wzrastającej temperatury. 
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18. Chemia kryminalistyczna  Chemia kryminalistyczna – historia i rozwój. Metody analityczne stosowane w chemii kryminalistycznej. Pojęcie i definicja 
„śladu materialnego”. Substancje toksyczne i produkty ich przemian metabolicznych. Wykrywanie i identyfikacja 
substancji psychoaktywnych. Metody badania odcisków palców i śladów pochodzenia biologicznego. Metody badania 
śladów i pozostałości po użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych, problem terroryzmu. Techniczne badanie 
dokumentów tzw. przestępstwa „białych kołnierzyków”. Problemy oznaczania wieku środków kryjących na dokumentach. 
Metody badania podpaleń i skutków pożarów. Raportowanie wyników analiz kryminalistycznych. Praktyczne zastosowanie 
metod chemicznych w analizie materiału dowodowego. Ocena wiarygodności uzyskanych wyników. 

19. Chemia w archeologii i sztuce  Metodologia badań obiektów archeologicznych i dzieł sztuki stosowana w chemii konserwatorskiej. Metody i techniki 
fizykochemiczne ( spektroskopia podczerwona, Ramana, ATR , XRD, XRF, SEM-EDX, UV-VIS, radiografia cyfrowa i inne) 
stosowane w badaniach obiektów zabytkowych: materiałów malarskich takich jak pigmenty, barwniki i spoiwa; ceramiki i 
historycznych materiałów budowlanych; materiałów rękopiśmienniczych i papieru; metali i stopów; żywic naturalnych; 
drewna; minerałów; materiałów stosowanych w konserwacji. Procesy degradacji materiałów zabytkowych. Zagadnienia 
dotyczące badania autentyczności obiektów zabytkowych. Metody datowania obiektów zabytkowych (np. 
dendrochronologia, metody izotopowe, termoluminescencja, datowanie C14). Identyfikacja pochodzenia obiektów 
archeologicznych za pomocą badań fizykochemicznych. Badania pochodzenia minerałów i kamieni szlachetnych. Synteza 
historycznych pigmentów i farb. Opracowanie testów identyfikacyjnych dla otrzymanych farb oraz spoiw w oparciu o 
metody analizy jakościowej. Identyfikacja nieznanych pigmentów i spoiw w oparciu o metody analizy jakościowej i 
spektrometrii Ramana. Identyfikacja materiałów zabytkowych za pomocą technik spektroskopowych – spektroskopia 
podczerwona, ATR, spektroskopia Ramana, SEM-EDS. Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i etycznymi związanymi z 
badaniami z zakresu chemii konserwatorskiej. Doskonalenie umiejętności pisania sprawozdań i opracowania danych 
uzyskanych z przeprowadzonych badań oraz poszukiwania informacji naukowej.  

20. Chemometria  Matematyczne podstawy chemometrii. Klasyfikacja metod chemometrycznych. Podstawy wybranych metod 
chemometrycznych. Analiza głównych składowych (PCA). Wielowymiarowy rozkład krzywych (MCR). Metoda częściowych 
najmniejszych kwadratów (PLS). Sieci neuronowe (NN). Wstępna obróbka i przygotowanie danych do analizy 
chemometrycznej. Praktyczna analiza wielowymiarowych danych: analiza głównych składowych (PCA), wielowymiarowy 
rozkład krzywych (MCR), metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS),  sieci neuronowe (NN).  

21. Fotochemia stosowana  Reakcje termiczne a reakcje indukowane przez światło. Typy reakcji fotochemicznych. Podstawowe prawa i pojęcia 
fotochemii. Wydajność kwantowa procesów fotochemicznych.  Tworzenie i zanik elektronowych stanów wzbudzonych. 
Mechanizmy przekazywania energii. Źródła promieniowania stosowane w fotochemii. Metody badania reakcji 
fotochemicznych i ich wydajności. Procesy fotopolimeryzacji. Fotoinicjatory. Typy fotopolimeryzacji i ich przykłady. 
Fotochromizm i jego przykłady. Zastosowanie materiałów fotochromowych. Szkła fotochromowe i materiały maskujące. 
Fotochemia stosowana w medycynie. Oddziaływanie promieniowania z biomaterią. Fotochemiczne dozowanie i kierowanie 
leków. Terapia i diagnostyka fotodynamiczna (PDT, PDD). Biofizyczne podstawy PDT i PDD. Fotouczulacze stosowane w 
terapii fotodynamicznej. Przykłady reakcji fotochemicznych w chemii organicznej oraz ich znaczenie praktyczne. Słońce 
jako proekologiczne źródło energii. Ogniwa fotowoltaiczne. Fotochemiczne otrzymywanie nanocząstek metali. Dobór 
odpowiednich źródeł światła do prowadzenia procesów fotochemicznych. Badania kinetyki wybranych reakcji 
fotochemicznych. Otrzymywanie filtrów fotochromowych i obserwacja zmian ich właściwości optycznych pod wpływem 
radiacji słonecznej i sztucznej. Określenie optymalnych warunków syntezy fotochemicznej nanocząstek złota i srebra ze 
złomu elektronicznego. Zastosowanie reakcji fotopolimeryzacji w procesach odwzorowywania obrazów (obwodów 
drukowanych). 

22. Kataliza w ochronie środowiska  Zjawisko katalizy, podział procesów katalitycznych, aktywność i selektywność katalizatorów, kataliza homo- i 
heterogeniczna, potencjalne możliwości zastosowań w ochronie środowiska, zalety i wady katalizatorów homo- i 
heterogenicznych, przykłady zastosowania katalizy heterogenizowanej i enzymatycznej w zastosowania w procesach 
przyjaznych dla środowiska). Metody prowadzenia reakcji katalitycznych. Zapobieganie nadmiernym stężeniom substancji 
szkodliwych w produktach ubocznych i odpadach, oczyszczanie gazów wylotowych metodami katalitycznymi (zmniejszenie 
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emisji NOx, CO, węglowodorów, SO2, SCR, procesy DENOX, DESOX, DESONOX). Kataliza w produkcji paliw oraz paliw 
ekologicznych. Katalizatory samochodowe do oczyszczania spalin. Katalizatory usuwania lotnych substancji organicznych 
(VOC). Podział zjawisk katalitycznych przebiegających w obecności światła, mechanizmy degradacji substancji szkodliwych 
dla środowiska w obecności TiO2, zastosowanie procesów fotokatalitycznych do oczyszczania wody). Katalizatory dla ogniw 
paliwowych. Fotokatalizatory rozkładu wody. Fotokatalityczny rozkład barwników organicznych za pomocą serii 
fotokatalizatorów heterogenicznych. Badania szybkości i wydajności procesów za pomocą spektroskopii UV-Vis. 
Otrzymywanie i charakterystyka katalizatora heterogenicznego służącego do syntezy składnika paliw – MTBE. Proces 
katalityczny i analiza otrzymanego produktu za pomocą GC. Otrzymywanie estrów metylowych serii olejów rzepakowych 
i innych za pomocą katalizatorów homo- i heterogenicznych. Wpływ katalizatora na szybkość reakcji. Analiza 
chromatograficzna i spektroskopowa otrzymanych związków.i organicznych w ochronie środowiska, farmacji i medycynie, 
kryminalistyce oraz analizie żywności. 

23. Magnetyzm molekularny  Wybrane zagadnienia z teorii magnetyzmu "fazy stałej" i układów molekularnych. Podstawowe jednostki i parametry 
opisujące właściwości magnetyczne związków. Rodzaje porządkowań w polu magnetycznym i ich charakterystyka; 
paramagnetyzm, antyferromagnetyzm, ferromagnetyzm, ferrimagnetyzm, metamagnetyzm. Teoria Langevin’a, Neel’a. 
Uporządkowanie dalekiego zasięgu. Nadwymiana magnetyczna w związkach koordynacyjnych. Parametry określające i 
determinujące wielkość magnetycznych oddziaływań. Nowe molekularne materiały magnetyczne: magnesy molekularne, 
nanodruty molekularne, szkła spinowe, superparamagnetyki,związki wykazujące zjawisko spin – crossover. Czynniki 
określające zachowania typu SMM: anizotropia magnetyczna, wysoki spin, zjawisko relaksacji, efekt tunelowania 
kwantowego. Wybrane techniki pomiarowe. Technologiczne zastosowania magnetyków molekularnych: nanomateriały, 
mikroprocesory, pamięć komputerowa, diagnostyka medyczna. Badania naturalnych i syntetycznych biosystemów. 
Występowanie i rola magnetyków w organizmach. 

24. Metody dynamiki molekularnej ab initio  Przykłady zastosowania dynamiki molekularnej Born'a-Oppenheimera i dynamiki molekularnej Car'a-Parrinello. Opis przy 
użyciu fal płaskich. Metadynamika oraz dynamika z więzami – czyli jak efektywnie badać reakcje. Uwzględnienie efektów 
kwantowych – metoda Path Integrald Molecular Dynamics (PIMD). Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w 
badaniach mechanochemii, badaniu roztworów, katalizie homogenicznej i do symulacji właściwości spektroskopowych. 
Pakiet obliczeniowy CPMD (wprowadzenie do programu i zastosowanie do podstawowych badań reaktywności).  

25. Polimery w medycynie  Pojęcia i definicje z podstaw chemii polimerów i biomateriałów. Klasyfikacja biomateriałów i biopolimerów oraz kryteria 
wyboru tych materiałów do celów medycznych. Metody syntezy polimerów, mechanizmy reakcji polimeryzacji, 
kontrolowane reakcje polimeryzacji (ROP, ATRP, RAFT itp.), kopolimeryzacja, katalizatory i inicjatory stosowane w 
reakcjach polimeryzacji. Biopolimery, polimery biodegradowalne, polimery biocydowe, biomateriały polimerowe. 
Zawansowane metody analizy polimerów, badania struktury polimerów, badania korelacji struktura – właściwości 
polimerów. Polimerowe proleki, zastosowanie polimerów do modyfikacji białek. Zastosowania polimerów w medycynie 
(polimery w stomatologii, chirurgii: nici chirurgiczne, kleje medyczne, cementy kostne, implanty, rusztowania tkankowe, 
polimery w kardiochirurgii, mocowania ortopedyczne, membrany polimerowe w hemodializie, materiały opatrunkowe, 
matryce kontrolowanego uwalniania leków). Metody sterylizacji i degradacja materiałów polimerowych. Toksykologia 
monomerów, katalizatorów, polimerów i tworzyw polimerowych. Analiza i interpretacja danych pomiarowych wybranych 
biomateriałów i biopolimerów. Strategie syntezy materiałów polimerowych dla wybranych aplikacji medycznych. Synteza 
i charakterystyka wybranych biomateriałów, materiałów hybrydowych do sterowanej rekonstrukcji kości, materiałów 
stomatologicznych, koniugatów lek-polimer. Drukowanie 3D. 

26. Projektowanie materiałów 
luminescencyjnych 

Specyfika spektroskopii jonów lantanowców. Parametry charakteryzujące materiały luminescencyjne (luminofory) oraz 
sposoby ich wyznaczania metodami spektroskopowymi. Jakie parametry luminoforu można projektować i czynniki, które 
na nie wpływają. Przykłady projektowania luminoforów dla nowoczesnych technologii (LEDy, znaczniki luminescencyjne, 
systemy laserowe) z uwzględnieniem takich zjawisk jak up-konwersja, efekt antenowy, akcja laserowa. Opanowanie 
podstawowych metod syntezy luminoforów. Badanie luminoforu pod względem struktury (XRD), morfologii i składu 
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chemicznego (mikroskopia elektronowa TEM, SEM, fluorescencja rentgenowska EDAX) i właściwości optycznych 
(spektroskopia absorpcyjna i luminescencyjna, wyznaczanie parametrów fotometrycznych). 

27. Współczesne metody analiz  Metody przygotowania próbek rzeczywistych do analizy. Rodzaje mikroskopów stosowane w analityce. Zastosowanie 
mikroskopii ramanowskiej do badania dzieł sztuki. Analiza aktywacyjna i jej zastosowanie w kryminalistyce. Antocyjany i 
metody ich oznaczania w produktach naturalnych. Szkło jako obiekt zainteresowania chemików analityków. Korozja Szkła. 
Miód – metody oznaczania jego jakości i autentyczności oraz marker zanieczyszczenia środowiska. Zastosowanie metody 
NMR do monitorowania procesów zachodzących w czasie procesów fermentacyjnych. Obrazowanie NMR – podstawy 
teoretyczne. Sztuczne opakowania produktów żywnościowych – dobrodziejstwo czy zagrożenie? Analiza chemiczna 
pojedynczych komórek. Oznaczanie składników podstawowych i śladowych w następujących grupach substancji złożonych 
(próbek rzeczywistych): produktach żywnościowych, napojach i odżywkach, karmie dla zwierząt, lekach, witaminach, 
rudach i minerałach, stopach, katalizatorach. 

28. Współczesne metody 
chromatograficzne 

Współczesne metody chromatograficzne (wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa HPTLC, chromatografia 
gazowa GC, wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC). Mechanizmy selektywności wykorzystywane w 
poszczególnych rodzajach chromatografii. Aparatura, metody detekcji, rodzaje dostępnych kolumn chromatograficznych. 
Wybór warunków rozdziału w zależności od charakteru analizowanej próbki. Zasady doboru optymalnych warunków 
rozdziału w chromatografii gazowej i cieczowej. Techniki łączone i dwuwymiarowe. Analiza jakościowa i ilościowa. 
Wiarygodność wyników i walidacja metod. Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej. Zastosowania 
chromatografii, w tym technik specjalnych, do rozdzielania substancji nieorganicznych i organicznych w ochronie 
środowiska, farmacji i medycynie, kryminalistyce oraz analizie żywności. Dwuwymiarowa analiza TLC środków leczniczych. 
Rozdziały chiralne. Optymalizacja układów chromatograficznych (chromatografia gazowa i cieczowa - techniki 
gradientowe). Metody derywatyzacji i nietypowe metody detekcji. Analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych 
występujących w benzynie metodą GC. Metoda headspace (fazy nadpowierzchniowej) do identyfikacji i oznaczeń 
ilościowych lotnych składników w artykułach spożywczych i materiałach biologicznych. Metoda derywatyzacji do 
oznaczania jakościowego i ilościowego wyższych kwasów tłuszczowych w artykułach spożywczych. Rozdzielanie, 
identyfikacja i oznaczenie ilościowe substancji czynnych w produktach farmaceutycznych oraz produktów pochodzenia 
naturalnego metodą HPLC (RP i HILIC). Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania derywatyzowanych pochodnych 
aminokwasów dla elucji izokratycznej i gradientowej. Walidacja wybranych parametrów metody analitycznej 
wykorzystującej HPLC. 

29. Krystalografia  Mikroskopia elektronowa, polowa, tunelowa, sił atomowych. Kryształ jako faza uporządkowana; metody otrzymywania, 
etapy wzrostu, budowa i symetria. Krystalografia geometryczna: przestrzenie, operacje symetrii, sieci przestrzenne, 
komórki elementarne, klasy krystalograficzne, grupy przestrzenne, proste i płaszczyzny sieciowe, sieć odwrotna, odstęp 
międzypłaszczyźniany, układy i rodziny krystalograficzne. Otrzymywanie i właściwości promieni X i neutronów; 
neutronografia. Elektronografia. Warunki dyfrakcji w monokryształach. Techniki eksperymentalne i aparatura w 
krystalografii. Czynnik atomowy i czynnik struktury. Czynniki wpływające na intensywność refleksów. Rozwiązywanie i 
udokładnianie struktury krystalicznej. Elementy krystalochemii: wiązania chemiczne w kryształach (metaliczne, jonowe, 
kowalencyjne, wodorowe, van der Waalsa), konfiguracja absolutna cząsteczek i kryształów, wyznaczanie rozkładu gęstości 
elektronowej. Poli- i izomorfizm. Magnetyki i ferroelektryki. Struktura szkieł. Elementy krystalofizyki. Pojęcie właściwości 
fizycznej i jej opis tensorowy, grupy graniczne. Otrzymywanie kryształów. Bazy danych krystalograficznych: baza 
organiczna (CSD) i nieorganiczna (ICSD). Elektronografia, neutronografia a rentgenografia. Wiązania atomowe, jonowe, 
koordynacyjne, van der Waalsa w krystalografii. Promienie jonowe i atomowe.  Przestrzeń odwrotna. Symetria, elementy 
symetrii, operacje symetrii. Grupy punktowe w krystalografii, grupy przestrzenne, punkty symetrycznie równoważne. 
Mapa Pattersona. Transformacje w krystalografii. Modelowanie struktury związków chemicznych, kryształów oraz sieci 
przestrzennych. Budowa dyfraktometru proszkowego i bazy proszkowe. Identyfikacja substancji na postawie 
dyfraktogramów proszkowych. Pomiary intensywności wiązek ugiętych na dyfraktometrze monokrystalicznym. Morfologia 
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kryształu, wybór kryształu, wyznaczanie gęstości. Wyznaczanie grupy dyfrakcyjnej. Rozwiązywanie i udokładnianie 
struktury krystalicznej. 

30. Chemia pierwiastków f-elektronowych  Lantanowce i aktynowce na tle układu okresowego. Metody klasyfikacji pierwiastków ziem rzadkich do odpowiednich grup 
(skandowce, lantanowce i aktynowce). Geochemia i technologia przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich - występowanie 
w przyrodzie, wydobycie z minerałów i metody rozdziału (klasyczne i nowoczesne). Otrzymywanie i zastosowanie metali 
pierwiastków ziem rzadkich. Struktura elektronowa i właściwości magnetyczne związków pierwiastków f-elektronowych. 
Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie związków pierwiastków ziem rzadkich na +3 stopniu utlenienia. Metody syntezy 
związków pierwiastków f-elektronowych na nietrwałych stopniach utlenienia. Chemia koordynacyjna lantanowców i 
aktynowców. Lantanowce i aktynowce – podobieństwa i różnice we właściwościach fizykochemicznych. Metody syntezy i 
najważniejsze kierunki badań związków pierwiastków ziem rzadkich. Metody otrzymywania nanorozmiarowych związków 
pierwiastków f-elektronowych. Właściwości i zastosowanie tego typu materiałów. Właściwości fluorescencyjne związków 
f-elektronowych. Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania właściwości fluorescencyjnych związków 
pierwiastków f-elektronowych. Zastosowanie związków pierwiastków bloku f w różnych dziedzinach nauki i techniki. 
Czynne i bierne urządzenia optoelektroniczne oparte na związkach pierwiastków f-elektronowych 

31. Fizykochemia dielektryków 
Opis kondensatora bezstratnego w stałym polu elektrycznym. Definicja i znaczenie trzech wektorów elektrycznych. 
Termodynamika dielektryków; efekt elektrostrykcyjny i elektrokaloryczny. Polaryzacja z makroskopowego i 
mikroskopowego punktu widzenia. Polaryzowalność, podział na składowe, znaczenie poszczególnych wkładów do 
polaryzowalności. Sposoby wyznaczania polaryzowalności indukowanej. Dyskusja i porównanie poszczególnych metod. 
Teoria Debye'a - Langevina polaryzowalności orientacyjnej. Pole lokalne Lorentza, definicja i znaczenie polaryzowalności 
molowej i refrakcji molowej. Katastrofa Mossotiego.  Pole lokalne Onsagera, wyprowadzenie podstawowych zależności, 
zdefiniowanie pola wewnętrznego, pola reakcji, polaryzowalności wewnętrznej. Modyfikacja Kluka modelu pola lokalnego. 
Porównanie modelu Onsagera i Kluka. Mikroskopowe modele pól lokalnych Kirkwooda i Frohlicha. Metody ekstrapolacyjne 
wyznaczania momentów dipolowych. Związek między momentami dipolowymi cząsteczki i ich strukturą. Przykłady 
wykorzystania rachunku wektorowego do konkretnych zagadnień. Momenty dipolowe cząsteczek ze swobodną rotacją - 
wzór Eyringa. Czynniki wpływające na moment dipolowy cząsteczki (efekty mezomeryczne, oddziaływania wewnątrz i 
międzycząsteczkowe, asocjacja, wpływ rozpuszczalnika). Wpływ silnego pola elektrycznego na dielektryczne własności 
cieczy - nieliniowy efekt dielektryczny. Wyprowadzenie nieliniowego inkrementu dielektrycznego dla pola lokalnego 
Lorentza i Onsagera. Anomalny efekt dielektryczny- model Debye'a, model Piekary, model z rotacją wewnętrzną, model 
Małeckiego, zjawiska krytyczne. Relaksacja nieliniowego efektu dielektrycznego. Metody pomiarowe stosowane w NDE. 
Opis dielektryka stratnego w przemiennym polu elektrycznym. Zdefiniowanie zespolonej przenikalności elektrycznej, 
znaczenie i interpretacja składowej rzeczywistej i urojonej. Relaksacja polaryzacji w zmiennym polu elektrycznym. 
Wyprowadzenie równania Debye'a dla pojedynczego czasu relaksacji. Reprezentacja krzywych dyspersyjnych i 
absorpcyjnych na wykresie Cole'a- Cole'a. Relaksacja o ośrodkach rzeczywistych, widmo czasów relaksacji, funkcje Cole'a- 
Cole'a, Davidsona- Cole'a, Havrilaka- Nagami, dyskretny rozkład czasów relaksacji, ciągły rozkład czasów relaksacji, 
rozkład czasów relaksacji wg. Frohlicha.  Nieeksponencjalne procesy relaksacyjne. Relacje Kramersa- Kroniga. 
Molekularne teorie relaksacji dielektrycznej: model dyfuzyjny Debye'a, model Wirtza, model Andersona, model Eyringa, 
model Glaruma, model fluktuacyjny Andersona- Ullmana. Rozkład czasów relaksacji wg. Fohlicha. 

32. Kataliza z udziałem związków metali  Nieorganiczna chemia supramolekularna. Rola wiązania koordynacyjnego w tworzeniu struktur supramolekularnych, 
kompleksy makrocykliczne, selektywne wiązanie kationów i anionów, samoorganizacja kompleksów metali. 
Supramolekularne aspekty chemii bionieorganicznej, materiały optyczne i magnetyczne, elektronika molekularna, czujniki 
chemiczne. Metody syntezy i budowa związków metaloorganicznych, karbonylków metali, kompleksów wodorkowych oraz 
związków z wiązaniem metal-metal. Korelacja struktury z reaktywnością związków kompleksowych metali. Elementarne 
etapy reakcji katalitycznych. Mechanizmy reakcji katalizowanych przez kompleksy metali. Kataliza homogeniczna, 
heterogeniczna i nanokataliza. Zastosowanie reakcji katalitycznych w przemysłowej syntezie organicznej 
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33. Oddziaływania molekularne  Podstawy teoretyczne oddziaływań chemicznych. Przekazanie podstawowych informacji na temat metod badawczych 
oddziaływań chemicznych. Badania eksperymentalne i teoretyczne układów z wiązaniami wodorowymi. Oddziaływania 
uniwersalne, oddziaływania specyficzne i oddziaływania z przeniesieniem ładunku. Oddziaływania jon-jon, jon-dipol trwały, 
dipol trwały - dipol trwały, jon - dipol indukowany, dipol trwały - dipol indukowany. Oddziaływania specyficzne; 
dyspersyjny charakter i siły Londona. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe w biologii i technice. Definicja 
wiązania wodorowego. Reguły Canona dla utworzenia wiązania wodorowego. Charakterystyki wiązania wodorowego: 
kierunkowość, długość, kąt i siła. Parametry podziału wiązań wodorowych. Efekt steryczny. Promień van der Waalsa. 
Energia oddziaływań sterycznych (równanie). Wpływ efektu sterycznego na wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe; 
przykłady - zasady Schiffa, pochodne amidu salicylowego i gąbki protonowe. Wpływ środowiska na oddziaływania 
międzycząsteczkowe. 

34. Promieniowanie jonizujące w 
obrazowaniu medycznym 

Budowa urządzeń do obrazowania planarnego tkanek twardych i miękkich (mammografia). Rola luminoforów w rejestracji 
obrazów medycznych. Budowa tomografu komputerowego. Budowa tomografu emisyjnego pojedynczego fotonu.  Budowa 
kamery PET.  Mechanizm scyntylacji, szybkość scynytalcji. Modelowanie nowych scyntylatorów.  

35. Spektrometria mas  Podstawy spektrometrii mas. Typy źródeł jonów i mechanizmy jonizacji. Analizatory mas i detektory jonów. Analiza widm 
masowych związków organicznych: Fragmentacja jonów parzysto i nieparzystoelektronowych. Zastosowania 
tandemowych metod spektrometrii mas. Badania peptydów i białek za pomocą spektrometrii mas. Sprzężenie 
chromatografu cieczowego i gazowego ze spektrometrem mas. Praktyczna analiza widm mas. 

36. Spektroskopia fluorescencyjna  Podstawowe definicje i podstawy fizyczne fluorescencji. Aparatura do spektroskopii fluorescencyjnej. Przeprowadzanie 
pomiaru i analiza danych. Fluorofory. Pomiary w domenie czasowej, interpretacja zaników intensywności emisji; widma 
TRES. Efekty rozpuszczalnika i otoczenia. Dynamika procesów relaksacji. Wygaszanie fluorescencji; mechanizmy 
wygaszania. Anizotropia wzbudzenia i emisji; zaniki anizotropii fluorescencji. Rezonansowy transfer energii - określanie 
odległości między donorem a akceptorem w układach molekularnych. Fluorescencja białek; zastosowanie fluorescencji do 
badania struktury i dynamiki układów biologicznych. Wzbudzenie wielofotonowe. Sondy fluorescencyjne; testy 
immunologiczne. Kompleksy metali i kropki kwantowe jako sondy luminescencyjne. Lantanowce jako sondy 
fluorescencyjne. Detekcja pojedynczych cząsteczek. 

37. Zastosowanie spektroskopii EPR w 
nauce i w przemyśle 

Podstawy chemii kwantowej, elektronowa teoria budowy atomów i cząsteczek. Podstawy magnetyzmu i spektroskopii 
elektronowej. Oddziaływanie momentów magnetycznych spinowego i orbitalnego z polem magnetycznym. Momenty 
magnetyczne jąder. Kwantowe stany energetyczne spinów elektronów i jąder w polu magnetycznym. Oddziaływanie 
spinów elektronowych i jądrowych (oddziaływanie nadsubtelne). Elektronowe przejścia rezonansowe; oddziaływanie 
Zemana (parametr i macierz g). Reguły wyboru dla przejść elektronowych. Oddziaływanie nadsubtelne; fizyczne 
podstawy, parametry i macierze-A. Wpływ symetrii lokalnej centrów spinowych na relacje diagonalnych składowych 
macierzy g i A odzwierciedlane w widmach EPR proszków i kryształów oraz w zależności od orbitali stanu podstawowego 
niesparowanego elektronu. Układy wieloelektronowe odpowiadające S>1, jonów metali wieloelektronowych oraz związków 
wielordzeniowych i birodników; rozszczepienia w zerowym polu magnetycznym parametr D i macierz D, Ich natura 
fizyczna. Reguły wyboru dla przejść elektronowych. Rozszczepienia nadsubtelne widm EPR i metody uzyskiwania 
najlepszej rozdzielczości tych rozszczepień. Specyfika widm EPR w fazach ciekłych, stałych (proszki monokryształy), 
proszki rozcieńczone diamagnetycznie. Zasady interpretacji widm EPR: widma samodzielnych związków oraz widma 
układów w równowadze chemicznej, wpływ temperatury. Analiza widm z zastosowaniem metod symulacyjnych. Techniki 
pomiarowe EPR stosowane w badaniach związków kompleksowych metali, rodników, w biologii, biochemii, biofizyce i 
geologii, w tym zastosowanie trwałych rodników – znaczników, sond i wygaszaczy spinowych oraz pułapek spinowych.  

38. Synteza organiczna na nośniku stałym 
Idea syntezy na nośniku stałym. Synteza na nośniku a synteza w roztworze. Charakterystyka nośników i grup łączących. 
Metody osadzania substratów na nośniku. Merrifield i synteza peptydów. Strategie syntezy, metody uwalniania produktów. 
Grupy ochronne. Osłony ortogonalne. Metody analityczne w syntezie na nośniku stałym. Synteza biopolimerów: peptydy, 
białka, kwasy nukleinowe, PNA, cukry. Synteza organiczna na nośniku stałym: rozbudowa szkieletu węglowego, 
kondensacje, utlenianie i redukcja, synteza układów heterocyklicznych. Reakcje wspomagane mikrofalami. 
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Immobilizowane odczynniki. Metody wyodrębniania i oczyszczania produktów wspomagane fazą stałą. Badania biologiczne 
immobilizowanych substratów. Zastosowania syntezy na nośniku stałym: chemia biopolimerów, chemia produktów 
naturalnych, biblioteki kombinatoryczne, badanie mechanizmów reakcji, katalizatory. Synteza organiczna na podłożu 
stałym. 

39. Wprowadzenie do chemii 
supramolekularnej 

Podstawowe pojęcia dotyczące chemii supramolekularnej. Klasyfikacja i nomenklatura kompleksów supramolekularnych. 
Stałe trwałości. Kooperatywność i efekt chelatowy. Natura oddziaływań supramolekularnych. Efekt hydrofobowy. Wiązanie 
kationów. Etery koronowe, lariatowe i podandy. Kryptandy i sferandy. Selektywność w wiązaniu kationów. Efekt 
templatowy. Kompleksacja kationów organicznych. Wiązanie anionów. Receptory par jonowych. Wiązanie w roztworze. 
Molekularni gospodarze i goście. Kawitandy. Cyklodekstryny. Cyklofany. Kryptofany. Samoorganizacja i samoasocjacja. 
Supramolekularne kompleksy metali. Organiczno-nieorganiczne klatki supramolekularne. Wiązanie mechaniczne. 
Katenany. Rotaksany. Synteza metodami pasywnej i aktywnej templatacji. Węzły molekularne. Maszyny molekularne. 
Kataliza supramolekularna.

40. Współczesna synteza organiczna  Znaczenie syntezy organicznej we współczesnej chemii i przemyśle chemicznym. Typy transformacji w chemii organicznej. 
Reakcje utlenienia i redukcji w chemii organicznej. Reagenty i ich zastosowanie. Metody rozbudowy szkieletu węglowego. 
Reakcje typu kondensacji aldolowej, reakcje z karboanionami, reakcje sprzęgania (katalityczne, utleniające i reduktywne). 
Metody syntezy struktur jedno i wielopierścieniowych. Metody syntezy heterocykli i makrocykli. Strategia i planowanie 
syntezy. Analiza retrosyntetyczna, syntony, umpolung. Wykorzystanie metod analitycznych w procesie wieloetapowej 
syntezy. Standardy publikacyjne. 

41. Współczesne techniki NMR w chemii 
organicznej 

Elementy teorii NMR, podstawy eksperymentu impulsowego. Parametry widm NMR i wpływ czynników strukturalnych na 
parametry widm. Przesunięcie chemiczne, sprzężenie spin-spin, układy spinowe, chemiczna i magnetyczna równoważność. 
Relaksacja jądrowa, pomiar czasów relaksacji, jądrowy efekt Overhausera. Zjawiska dynamiczne w spektroskopii NMR. 
Techniki wieloimpulsowe, odprzęganie, spektroskopia dwuwymiarowa (COSY, NOESY, HMQC, HMBC). Aspekty praktyczne: 
przygotowanie próbki, dobór rozpuszczalnika, temperatury pomiaru, parametrów akwizycji i obróbki danych. 

42. Wybrane tematy medycyny 
molekularnej 

Definicje z obszaru medycyny molekularnej – interdyscyplinarnej dziedziny wykorzystującej wiedzę z pogranicza chemii, 
fizyki, biologii oraz medycyny w celu zrozumienia prawidłowego funkcjonowania organizmów oraz patogenezy chorób na 
poziomie cząsteczkowym; Charakterystyka chemicznych aspektów mechanizmów patogenezy wybranych chorób na 
poziomie molekularnym, tj. podstawowych cząsteczek i struktur komórkowych (m.in. białek, kwasów nukleinowych, 
szlaków metabolicznych); Omówienie chemicznych aspektów molekularnych podstaw i mechanizmów chorób 
neurodegeneracyjnych (Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, ALS), wybranych chorób nowotworowych, chorób układu 
krążenia, otyłości, mechanizmów uzależnień, infekcji mikrobiologicznych i lekooporności. Wykorzystanie możliwości chemii 
w projektowaniu narzędzi do diagnozowania, leczenia i profilaktyki. 

43. Zastosowania materiałów chemicznych  Klasyfikacja materiałów ze względu na ich właściwości fizykochemiczne. Chemia fullerenów. Nowe materiały: grafen, 
metamateriały, kompozyty i materiały organiczne w optoelektronice. Omówienie właściwości materiałów ferroicznych 
(głównie ferroelektryków i ferroelastyków). Przedstawienie głównych metod badawczych do charakteryzowania kryształów 
ferroicznych. Omówienie właściwości nieliniowych kryształów ferroelektrycznych. Katalizatory metaloorganiczne w 
zastosowaniu syntezy materiałów organicznych. Typy katalizatorów, układy, w których są stosowane, ich projektowanie i 
zastosowania nanomateriałów. 

44. Zastosowanie metod topologicznych w 
chemii 

Podstawowe pojęcia topologii. Podstawowe pojęcia analizy topologicznej pól skalarnych stosowanych w chemii. Chemiczna 
Topologia Kwantowa. Charakterystyka struktury elektronowej molekuł w oparciu o analizę topologiczną gęstości 
elektronowej. Podział oddziaływań międzyatomowych ze względu na parametry opisujące gęstość elektronową w punktach 
krytycznych wiązań. Populacje, ładunki atomowe. Analiza delokalizacji gęstości elektronowej. Funkcja Lokalizacji 
Elektronów (ELF) oraz Indeks Lokalizowalności Elektronowej (ELI). Charakterystyka struktury elektronowej molekuł w 
oparciu o analizę topologiczną funkcji ELF i ELI-D. Podział oddziaływań atomowych ze względu na własności topologiczne. 
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Wiązanie protokowalencyjne. Analiza populacyjna i analiza delokalizacji gęstości elektronowej na bazie topologicznej 
analizy funkcji ELF i ELI-D. Topologiczna definicja polarności wiązania. 

 

 

 

                         

 


