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1. Wpływ warunków limnologicznych i meteorologicznych na sezonowe zróżnicowanie 

akumulacji osadów w Jeziorze Żabińskim (Pojezierze Mazurskie) (prace laboratoryjne, 

terenowe [okolice Giżycka] i z danymi; udział w pracach terenowych w celu zapoznania się z 

metodami prowadzenia monitoringu limnologicznego, poboru próbek wody i osadów; prace 

laboratoryjne będą obejmować analizę składu chemicznego wody i osadów; cele pracy: 

wskazanie wpływu i znaczenia sezonowych zmian warunków hydrometeorologicznych na 

zróżnicowanie osadów; mile widziana znajomość wybranego programu GIS [np. ArcGIS lub 

QGIS] i obsługa edytorów grafiki wektorowej [Corel Draw, Adobe Illustrator lub Inkscape]; temat 

stanowi część realizowanego w Zakładzie projektu badawczego) – opiekun dr Maurycy 

Żarczyński 

2. Charakterystyka osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych w stanowisku Dmuchowo 

k/Żarnowca (stanowisko w północnej części woj. pomorskiego; badane przez opiekuna ze 

względu dokumentowanie spękanych klastów jako świadectwa wstrząsów tektonicznych oraz na 

datowania kosmogeniczne głazu; krótkie praca terenowe i laboratoryjne; prace terenowe: 2–3 

jednodniowe wyjazdy, co najmniej jeden pod opieką opiekuna, opis cech osadów występujących 

w odsłonięciu, w tym pomiary cech kierunkowych, pobór próbek do analiz laboratoryjnych; krótkie 

prace laboratoryjne: analiza granulometryczna ok. 10 próbek, wstępna preparatyka kilku próbek 

do datowań luminescencyjnych) – opiekun dr hab. Piotr Paweł Woźniak 

3. Analiza mikrofosyliów pozapyłkowych osadów Jeziora Jaczno (realizacja tematu związana 

jest z pracą przy mikroskopie [ok. 40 próbek] oraz analizą statystyczną uzyskanych wyników; 

głównym zadaniem jest analiza wybranych składników biotycznych pochodzących z rdzenia 

osadów dennych obejmującego ostatnie 120 lat; otrzymane rezultaty będą skonfrontowane z 

wcześniej uzyskanymi wynikami analiz paleoekologicznych i geochemicznych) – opiekun 

dr Dawid Weisbrodt 

4. Dynamika zmian rzeźby Wielkopolskiego Parku Narodowego na podstawie danych LiDAR 

(praca kameralna, głównie przy komputerze; cele pracy – analiza zmian rzeźby WPN na 

podstawie interpretacji dostępnych danych LiDAR oraz zdjęć lotniczych [2009–2019]; 

opracowanie mapy geomorfologicznej; niezbędna przynajmniej podstawowa znajomość 

programów typu ArcGIS, QGIS, Global Mapper lub Surfer) – opiekun dr Radosław Wróblewski 


