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Title

Basics in modern high pressure techniques
(Podstawy nowoczesnych technik wysokociśnieniowych)
Determination of thickness and optical parameters of thin
solid films using spectral ellipsometry
(Wyznaczanie grubości i właściwości optycznych cienkich
warstw za pomocą elipsometrii spektroskopowej)
Property studies of monomolecular films at the air-water
interface (Badanie właściwości warstw
monomolekularnych na granicy faz woda-powietrze)
Application of cyclic voltammetry for determination of
stability constants of complex formation
(Zastosowanie woltamperometrii cyklicznej do badania
równowag kompleksowania)
Preparation and charactersation of thin graphene films
(Otrzymywanie i badanie właściwości cienkich warstw
grafenu)

NMR investigations on molecular structure and dynamics
in liquids
(Magnetyczny rezonans jądrowy w badaniach dynamiki
molekularnej)
Single crystal X-ray diffraction
(Badanie struktury krystalicznej wybranej substancji
organicznej)
Fluorescence correlation spectroscopy measurements in
complex systems
(Spektroskopia korelacji fluorescencji w pomiarach dyfuzji
w płynach złożonych)
Determination of the ligand-macromolecule association
constant by Flow Injection Analysis
(Wyznaczanie stałych równowagi reakcji kompleksów
ligand-makromolekuła przy użyciu przepływowej analizy
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wstrzykowej)
Rheological characterization of chemical substances
(Charakterystyka reologiczna substancji chemicznych)
Droplet formation in T-junctions using visual feedback
(Tworzenie kropel w złączach T z wykorzystaniem
wizyjnego sprzężenia zwrotnego)
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Transformation of E. coli with plasmid placEGFP coding
GFP fluorescent protein
(Transformacja bakterii E.coli plazmidem placEGFP,
kodującym fluorescencyjne białko GFP)
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4
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Phase diagram of a hard spheres fluid
(Wyznaczenie diagramu fazowego dla płynu twardych kul
metodami symulacji komputerowych)
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Electrode reactions under hydrodynamic conditions
(Reakcje elektrodowe w warunkach hydrodynamicznych)
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Basic microfluidic techniques
(Podstawowe techniki mikroprzepływowe)

Pomiar wielkości cząstek koloidalnych metodą
dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz ich
potencjału Zeta.

A practical introduction to scanning electron microscopy
(lectures & training)

Physisorption (ASAP 2020, Micromeritics) for determination
of surface area, pore volume and pore size distribution
(Oznaczanie jedno lub wielopunktowej powierzchni
właś ciwej)
Chemisorption (ASAP 2020C, Micromeritics) for
determination of metallic dispersion and active surface area
(Oznaczanie dyspersji i metalicznej powierzchni właś ciwej
cząstek metali rozproszonych na materiałach stałych)
The application of an electron capture detector (ECD) to
analyzing the progress of catalytic purification of water
from chloroorganic compounds (Zastosowanie detektora
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wychwytu elektronów do
analizowania postępu reakcji katalitycznego oczyszczania
wody ze związków chloroorganicznych)

Prospective applications of Powder X-Ray Diffraction
(PXRD) in (non)routine chemical and physical
research. (Perspektywy wykorzystania proszkowej
dyfrakcji rentgenowskiej w (nie)codziennej pracy
chemika i fizyka.)
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Elektronowe widma absorpcji, emisji i wzbudzenia
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Simulations of chemical reactions at small numbers of
molecules

4

1

4

Application of mass spectrometry for the evolution of the
chemical reaction (Wykorzystanie spektrometrii mas w
badaniu przebiegu reakcji chemicznej)
Surface analysis of metallic materials by X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS)
[Analiza składu chemicznego powierzchni materiałów
metalicznych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii
fotoelektronów (XPS)]
Determination of heterogeneous reaction kinetics by
scanning electrochemical microscopy
(Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji
heterogenicznej za pomocą mikroskopii
elektrochemicznej)
Belousov-Zhabotinsky reaction; experiments and
mathematical modelling
(Reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego i jej model
matematyczny)
Vibrational spectroscopy of hydrogen chloride
(Spektroskopia oscylacyjna chlorowodoru)
Photocatalytic methods for water/air purification
(Metody fotokatalityczne do oczyszczania wody i
powietrza)
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3

(Symulacje reakcji chemicznych przy małej liczbie
cząsteczek)

