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1.  Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na podstawie 
analizy palinologicznej wybranych stanowisk w Polsce południowej 
i północno-wschodniej. 

Jeden student opracowuje jedno stanowisko:
-tematy można realizować na gotowych lecz niepublikowanych profilachtematy można realizować na gotowych, lecz niepublikowanych profilach 
palinologicznych
-opcja dla bardziej ambitnych studentów: samodzielna analiza pyłkowa 
odcinka profilu następnie samodzielna analiza własnych wynikówodcinka profilu, następnie samodzielna analiza własnych wyników 
badań. 
Temat może być kontynuowany w ramach pracy magisterskiej.
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2. Występowanie wybranych taksonów glonów i grzybów na tle 
późnoglacjalnej i holoceńskiej historii roślinności wybranych 
stanowisk w Polsce południowej i północno-wschodniej.

Jeden student opracowuje jedno stanowisko badawcze:
- analiza pod kątem występowania wybranych taksonów prób zanaliza pod kątem występowania wybranych taksonów prób z 
fragmentu profilu dla którego opracowano na podstawie analizy pyłkowej 
historię roślinności, 
interpretacja wyników-interpretacja wyników.

Temat może być kontynuowany w przyszłości w ramach pracy 
i t ki jmagisterskiej.
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3.  Analiza relacji współczesnej roślinności do składu 
powierzchniowych spektrów pyłkowych łąk kośnych, muraw 
kserotermicznych oraz zbiorników wodnych.

Jeden typ siedliska dla jednego studenta
-temat można realizować na opracowanych lecz niepublikowanychtemat można realizować na opracowanych, lecz niepublikowanych 
materiałach palinologicznych,

opcja dla bardziej ambitnych studentów: samodzielna analiza pyłkowa-opcja dla bardziej ambitnych studentów: samodzielna analiza pyłkowa 
kilku prób powierzchniowych, 
- analiza własnych wyników badań. 
T t ż b ć k t ł ś i hTemat może być kontynuowany w przyszłości w ramach pracy 
magisterskiej.
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1. Współczesne zespoły okrzemkowe jezior przybrzeżnych

Wprowadzenie Praca licencjacka będzie realizowana w ramach projektu badawczego Współczesne

Jezioro Dołgie Wielkie fot. Monika Lutyńska

Wprowadzenie Praca licencjacka będzie realizowana w ramach projektu badawczego „Współczesne
zespoły okrzemkowe jako podstawa do wnioskowania o zmianach ekologicznych/
środowiskowych, jezior przybrzeżnych Bałtyku Południowego, w przeszłości”.

Cel pracy: Celem tej pracy będzie opracowanie wyników analiz okrzemkowych oraz właściwościCel pracy: Celem tej pracy będzie opracowanie wyników analiz okrzemkowych oraz właściwości
fizyczno‐chemicznych wód jezior przybrzeżnych.

Obszar badań W projekcie obiektem badań są jeziora przybrzeżne Bałtyku Południowego obejmujące
całe wybrzeże, zlokalizowane wzdłuż transektu W‐E od Zalewu Szczecińskiego do Zatokiy , g
Gdańskiej: Koprowo, Liwia Łuża, Resko Przymorskie, Jamno, Bukowo, Kopań, Wicko,
Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Wielkie, Łebsko, Sarbsko. Wybrane jeziora przybrzeżne to
zbiorniki w większości płytkie i rozległe, ze słabo rozwiniętą linią brzegową i wahaniami
po iomu lustra wodypoziomu lustra wody.
W ramach pracy licencjackiej zostanie zaproponowane jedno jezioro do opracowania.

Wymagania ‐ umiejętność pracy w zespole
‐ umiejętność opracowania wybranego zagadnienia w oparciu o literaturę: podręcznikiumiejętność opracowania wybranego zagadnienia w oparciu o literaturę: podręczniki, 
artykuły naukowe, dane statystyczne
‐ pasja i zaangażowanie
‐mile widziana znajomość języka angielskiego
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2. Porównanie różnych metod przygotowania okrzemkowych preparatów 
mikroskopowych z osadów jeziornych – eksperyment laboratoryjny

Diploneis sp.                                                                                                                        Phot. M. Lutyńskap p y

Wprowadzenie Praca licencjacka będzie realizowana na podstawie eksperymentu laboratoryjnego.

Cel pracy Celem tej pracy będzie porównanie, opisanych w literaturze różnych metod
przygotowywania próbek osadów (ze szczególnym uwzględnieniem jeziornych) do analizprzygotowywania próbek osadów (ze szczególnym uwzględnieniem jeziornych) do analiz
mikroskopowych

Wymagania ‐ umiejętność pracy w zespole
‐ umiejętność opracowania wybranego zagadnienia w oparciu o literaturę: podręczniki, ję p y g g p ę p ę ,
artykuły naukowe, dane statystyczne
‐ pasja i zaangażowanie
‐mile widziana znajomość języka angielskiego
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3. PALEOEKOLOGIA – przeszłość zbiorników wodnych
Jezioro Szurpiły, wrzesień 2009                                            phot. M. Kinder

Wprowadzenie Praca licencjacka będzie realizowana w oparciu o literaturę naukowąWprowadzenie Praca licencjacka będzie realizowana w oparciu o literaturę naukową.

Cel pracy Celem tej pracy będzie synteza oraz porównanie najnowszych badań
paleoekologicznych (okrzemki, pyłki itd.) z obszaru wybrzeża Bałtyku
P ł d iPołudniowego.

Wymagania ‐ umiejętność pracy w zespole
‐ umiejętność opracowania wybranego zagadnienia w oparciu o literaturę: 
podręczniki, artykuły naukowe, dane statystyczne
‐ pasja i zaangażowanie
‐mile widziana znajomość języka angielskiego
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1. Aktualny stan morfologiczny wybrzeża klifowego wyspy Wolin.

2. Metody badań współczesnych procesów kształtujących 
geoekosystemy wybrzeży morskich (praca metodyczna, na g y y y y (p y ,
podstawie literatury)

3. Metody badań procesów osuwiskowych (praca metodyczna, na3. Metody badań procesów osuwiskowych (praca metodyczna, na 
podstawie literatury)


