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Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK)
w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim,
a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.
Stanowi miejsce pracy dla 1639 osób, w tym
909 nauczycieli akademickich, z których 249 posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a 441 stopień
doktora. Uniwersytet posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w 11 dyscyplinach
i stopnia doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach. W jego murach kształci się 16500 studentów, 170 doktorantów oraz 1000 słuchaczy
studiów podyplomowych. Oferta kształcenia
UJK obejmuje 9 studiów doktoranckich oraz
35 kierunków studiów I i II stopnia w ramach prawie 150 specjalności powiązanych z
różnorodnymi dziedzinami naukowymi: humanistycznymi, społecznymi, sztuki, medycznymi,
przyrodniczymi, ścisłymi. Struktura Uniwersytetu obejmuje 7 Wydziałów - Humanistyczny,
Matematyczno-Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu,
Pedagogiczny i Artystyczny, Zarządzania i Administracji oraz Filologiczno-Historyczny i Nauk
Społecznych (Filia w Piotrkowie Trybunalskim).
Od 2006 roku Uniwersytet systematycznie
rozbudowuje i unowocześnia bazę naukowodydaktyczną efektywnie wykorzystując fun-

dusze strukturalne Unii Europejskiej. Nakładem
ponad 300 mln zł zrealizowano m.in. rozbudowę
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Centrum Edukacji Artystycznej w strukturze Wydziału
Pedagogicznego i Artystycznego, Centrum Języków
Obcych na Wydziale Humanistycznym, Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania
i Administracji, Bibliotekę Główną. Zrealizowano
projekty o wartości prawie 40 mln zł związane
z kompleksową rozbudową infrastruktury teleinformatycznej UJK i wdrożeniem zintegrowanego
systemu informatycznego zarządzania Uczelnią.
Szczególny nacisk położono na zapewnienie
nowoczesnego wyposażenia pracowni i laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziałów.
Istotnym elementem planu rozbudowy infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach była realizacja,
we współpracy z Politechniką Świętokrzyską,
projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu
świętokrzyskiego”. Był on finansowany w 85 %
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery B+R”,
Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej
infrastruktury badawczej jednostek naukowych”,

a w 15 % z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji projektu to 89,84 mln zł. W wyniku realizacji zadania o wartości 43,84 mln zł Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego wzbogacił się o 15 nowych,
nowocześnie wyposażonych, laboratoriów badawczych. Nowopowstała baza badawcza stanowi zaplecze do prowadzenia badań naukowych, zarówno podstawowych jak i stosowanych, m. in.
w zakresie chemii, fizyki, informatyki, ochrony
środowiska, biologii i medycyny, biotechnologii
i inżynierii medycznej, badań strukturalnych
i fizykochemicznych materiałów.
Liczymy, że nowoczesne laboratoria stworzą
warunki do poszerzenia zakresu i podniesienia
poziomu prowadzonych w Uniwersytecie badań
naukowych, stanowić będą istotne zaplecze
badawczo-rozwojowe regionu świętokrzyskiego
i zachęcą do nawiązania współpracy naukowej
z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za
granicą.

prof. dr hab. Jacek Semaniak
J.M. Rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach

The Jan Kochanowski University (UJK) in Kielce
is the only university in the Holy Cross region,
and one of the twenty universities in Poland.
It provides a workplace for 1,639 persons, including 909 academic teachers, 249 of whom
have the title of professor or a postdoctoral degree, and 441 persons have a doctoral degree.
The University has the right to confer doctoral
degrees in 11 disciplines and a post doctoral
degree in two disciplines. In its walls higher
education is provided for 16 310 students, 156
doctoral students and 667 postgraduate students. The educational offer of the UJK includes
9 doctoral programs and 34 majors in the first
and second degree in the nearly 150 specialties associated with a variety of scientific
areas such as humanities, art, social, medical,
exact and natural sciences.
Since 2006, the University has been systematically expanding and modernizing the educational research base with the effective use of the
EU structural funds. The expenditure of over
PLN 300 million was directed to the expansion
of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Center for Arts Education in the Faculty
of Education and Arts, Foreign Language Cent-

er in the Faculty of Humanities, Business and
Entrepreneurship Centre in the Faculty of Management and Administration, the Main Library.
The projects, associated with the development
of a comprehensive IT infrastructure of the UJK
and the implementation of the integrated management information system in the University
and worth nearly PLN 40 million, have been accomplished. Special emphasis is put on providing modern equipment and research laboratories as well as teaching faculties.
The accomplishment of the project entitled
“Development of the Research Base of Specialized Laboratories of the Świętokrzyski Region Public Institutions of Higher Education”,
co-financed by the European Union under the
Operational Programme Innovative Economy,
was an important element in the development
of research infrastructures of the Jan Kochanowski University in Kielce in cooperation with
the Kielce University of Technology. As a result
of this project accomplishment worth PLN 43
million, there have been 15 modernly equipped
research laboratories founded in the Faculty
of Mathematics and Natural Sciences, which
are facilities for research in chemistry, physics, computer science, environment, biology

and medicine, biotechnology and medical engineering, structural and physicochemical studies
of materials.
We believe that modern laboratories create
conditions to expand the range and increase
the level of scientific research conducted at the
University and will be major research and development facilities in the Świętokrzyski region
as well as encourage companies and research
centers to conduct scientific cooperation in the
country and abroad.
Prof. Jacek Semaniak
Rector of the Jan Kochanowski
University in Kielce
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LABORATORIUM
BADAŃ
STRUKTURALNYCH

Commercial offer:

Kierownik laboratorium: dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK
Telefon kontaktowy:  (41) 349 70 05
Adres mailowy: piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/ zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ichem/zfch/
Lokalizacja: : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii,
Zakład Fizyki Chemicznej, ul. Świętokrzyska 15a 25 – 406 Kielce

Opis badań

-- otrzymywanie i badanie nowych, jednorodnych,

nanoporowatych materiałów haloizytowych
o dużej pojemności adsorpcyjnej dla wybranej
grupy związków chemicznych,
-- synteza materiałów kompozytowych na bazie nanorurek haloizytowych do różnych zastosowań,
-- opracowanie nowych technologii wytwarzania
adsorbentów i koagulantów do oczyszczania
wody i ścieków oraz technologii immobilizacji
odpadów niebezpiecznych i rekultywacji obszarów zdegradowanych ekologicznie,
-- otrzymywanie i wdrożenie systemów stabilizacji, detoksykacji, higienizacji komunalnych
osadów pościekowych
-- synteza nowych pochodnych związków organicznych do modyfikacji nanoporowatych
materiałów haloizytowych,
-- synteza adsorbentów mineralnych do adsorpcji
z fazy wodnej związków organicznych,
-- synteza adsorbentów mineralnych do adsorpcji
z fazy gazowej związków organicznych

-- Physical and chemical measurements.
-- The physicochemical characteristics of the ad-

sorbents by inverse gas chromatography application.
-- Implementation of our patent pending technology
of sewage sludge disposal and hazardous
waste immobilization.
-- The purification technology with mineral adsorbents of water used in the fracturing of shale
gas.
-- Implementation of our patent pending technology
of ammonia absorption in the process
of sludge hygienization.

Baza aparaturowa

-- spektrometr mas z chromatografem cieczowym
-- spektrometr FTIR  
-- spektrometr Ramana  
-- spektrofotometr UV-VIS-NIR   
-- spektrometr dichroizmu kołowego  
-- spektrofluorymetr  
-- chromatograf inwersyjny  
-- porozymetr ASAP 2020  
-- porozymtr rtęciowy  
-- densytometr helowy  
-- monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski
-- chromatograf gazowy z detektorem TCD i FID   
-- chromatograf gazowy z detektorem TCD i ECD   
-- analizator elementarny Vario Micro Cube
-- homogenizator ultradźwiękowy  

Oferta komercyjna
-- Pomiary fizykochemiczne na posiadanej aparaturze
-- Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do wykonywania charakterystyki fizykochemicznej adsorbentów.
-- Wdrożenie własnej opatentowanej technologii
utylizacji osadów ściekowych oraz technologii
immobilizacji odpadów niebezpiecznych
-- Oczyszczanie wód technologicznych stosowanych
do szczelinowania złoża gazu łupkowego za pomocą
adsorbentów mineralnych
-- Wdrożenie własnej opatentowanej technologii
absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów
ściekowych
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LABORATORIUM
METOD
CHROMATOGRAFICZNYCH

Kierownik laboratorium: dr hab. Andrzej Gierak, prof. UJK
Telefon kontaktowy:  (41) 349 7047, (41) 349 70 60
Adres e-mail: andrzej.gierak@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: www.ujk.edu.pl/ichem
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii,
Zakład Chemii Fizycznej, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań:
-- Synteza, modyfikacja i zastosowanie nanoporowatych, uporządkowanych materiałów węglowych,
krzemionkowych, zeolitowych i polimerowych
-- Synteza i charakterystyka fizykochemicznych właściwości uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych zawierających
nanocząstki metali i tlenków metali, takich jak:
Ag, Au, TiO2, Fe3O4
-- Zastosowania modyfikowanych krajowych
adsorbentów naturalnych i syntetycznych do
usuwania zanieczyszczeń organicznych w roztworach wodnych
-- Badane właściwości adsorpcyjnych adsorbentów węglowych w odniesieniu do związków
organicznych w roztworach wodnych
-- Wykorzystywanie chromatografii gazowej:
w analizie chemicznej oraz w fizykochemicznych badaniach różnych adsorbentów
Baza aparaturowa:
-- Chromatograf gazowy z detektorem mas (MS)
i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
z podajnikiem automatycznym
-- Chromatograf cieczowy z detektorem mas (MS)
z podajnikiem automatycznym i dwiema pompami do analizy w trybie gradientowym
-- Chromatograf cieczowy z detektorem UV-

VIS z pompą dwutłokową do analizy w trybie
izokratycznym
-- Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowojonizacyjnym
-- System do elektroforezy kapilarnej z detektorami: UV i DaD z podajnikiem automatycznym
Oferta komercyjna:
chromatograficzna   lotnych związków
organicznych w farbach i lakierach
-- Analiza chromatograficzna rozpuszczalników
organicznych w powietrzu i wodzie
-- Analiza chromatograficzna gazu płynnego
(LPG)
-- Analiza chromatograficzna i elektroforetyczna
witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach
-- Synteza oraz adsorpcyjne i chromatograficzne badania nanoporowatych materiałów
węglowych, krzemionkowych i zeolitowych
-- Analiza chromatograficzna gazów
-- Analiza chromatograficzna ftalanów w wodzie
-- Analiza zawartości glutationu w osoczu i krwi
metodą elektroforezy kapilarnej
-- Analiza kationów i anionów organicznych i nieorganicznych w środowisku wodnym metodą
elektroforezy kapilarnej
-- Analiza chromatograficzna polichlorowanych

-- Analiza

bifenyli (PCB), pozostałości pestycydów,
jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (JWA), trihalometanów (THM),
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
-- Badanie pozostałości antybiotyków w żywności
za pomocą metod chromatograficznych
i elektroforezą kapilarną
-- Zastosowanie nanoporowatych materiałów
węglowych, krzemionkowych i zeolitowych
do usuwania zanieczyszczeń z wody i powietrza.

Commercial offer:

-- Chromatographic

analysis of volatile organic
compounds in paints and varnishes
-- Chromatographic analysis of organic solvents
in air and water
-- Chromatographic analysis of liquefied petroleum gas (LPG)
-- Electrophoretic and chromatographic analysis
of water soluble vitamins and fat
-- Synthesis and adsorption and chromatographic

studies of nanoporous carbon, silica and zeolite
materials
-- Chromatographic analysis of gas
-- Chromatographic analysis of phthalates in water
-- Analysis of the glutathione content  in plasma
and blood by capillary electrophoresis
-- Analysis of the organic and inorganic cations
and anions in the aquatic environment by capillary electrophoresis
-- Chromatographic analysis of polychlorinated
biphenyls (PCBs), residues of pesticides, mononuclear aromatic hydrocarbons (JWA), trihalomethanes (THM), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
-- Testing of antibiotics in food by chromatographic methods and capillary electrophoresis
-- The use of nanoporous carbon, silica and zeolite materials to remove contaminants from
water and air.
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LABORATORIUM
NOWOCZESNYCH
METOD BIOLOGICZNYCH
I BIOTECHNOLOGII

Kierownik laboratorium:  prof. dr hab. Wiesław Kaca
Telefon kontaktowy:  (41) 349 63 08; (41) 349 61 21
Adres mailowy: w.kaca@ujk.kielce.pl
Strona internetowa laboratorium /zakładu: http://www.mikrobiologia.ujk.edu.pl/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii,
Zakład Mikrobiologii, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań
-- Badania immunochemiczne i strukturalne lipopolisacharydów Proteus sp.
-- Diagnostyka molekularna patogennych szczepów
Proteus sp. i Helicobacter pylori.
-- z zastosowaniem testów serologicznych (ELISA,
Western blot, Dot blot) oraz metod molekularnych, głównie RFLP-PCR i AS-PCR.
-- Analiza roli antygenów bakteryjnych w patogenezie miażdżycy i chorób autoimmunologicznych z zastosowaniem m in. syntetycznych peptydów odpowiadających epitopom
przeciwciał rozpoznających podjednostkę alfa
ureaz bakteryjnych
-- Analiza transportu membranowego antybiotyków w obecności lipopolisacharydów.
-- Identyfikacja i określenie aktywności ureolitycznej, proteolitycznej i antybiotykooporności
bakterii psychrofilnych stref podbiegunowych
Ziemi.
-- Analiza czystości mikrobiologicznej powietrza
w Kielcach.
Baza aparaturowa
Laboratorium Biotechnologii:
-- Fermentor  
-- Uniwersalny system do chromatografii ciśnieniowej  

-- Wirówka szybkoobrotowa
-- Wirówka przepływowa
-- Liofilizator   
-- Koncentrator  rotacyjny
-- Bioreaktor 30-litrowy
-- Uniwersalny system do chromatografii średniociśnieniowej  

Laboratorium Nowoczesnych Metod Biologii

-- Autoklaw parowy przelotowy
-- Aparat do PCR Real Time Lightcycler  
-- Czytnik do płytek mikrotitracyjnych (ELISA) Infinite  

-- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
-- Spektrometr UV-VIS
-- System do wizualizacji żeli UV,Vis i chemiluminescencji

-- Sterylizator parowy przelotowy
-- Termocykler do RT-PCR
-- Czytnik do płytek mikrotitracyjnych

z możliwością pomiaru spektrofotometrycznego, spektrofluorymetrycznego oraz chemiluminescencyjnego
-- System do analizy żeli elektroforetycznych przy
użyciu światła widzialnego, fluorescencji stymulowanej światłem UV oraz chemiluminescencji

-- Bioremediacja
-- Izolacja i oczyszczanie produktów rekombinowanych
-- Analiza taksonomiczna organizmów oraz analiza heterozygotyczności populacji organizmów
bazująca na metodach genetycznych (dla potrzeb
analizy oraz ochrony środowiska).
-- Analizy bioinformatyczne z wybranych dziedzinach biologii.

Oferta komercyjna
-- Analiza właściwości antybakteryjnych według
norm ISO 22196:2007 oraz PN-EN 1276:2010/
AC
-- Oznaczanie patogenów oraz zanieczyszczeń
mikrobiologicznych metodami PCR oraz RTPCR
-- Identyfikacja mikrozanieczyszczeń w środowisku,
takich jak związki aktywujące układ endokrynny
człowieka (EDS).
-- Identyfikacja oraz różnicowanie drobnoustrojów metodami genetycznymi (PCR) oraz chemicznymi (FT-IR, HPLC-MS)
-- Analiza dyfuzji substancji (np. leków)
-- Analiza mikrobiologiczna środowiska (woda,
gleby, powietrze) metodami hodowlanymi, biochemicznymi oraz genetycznymi
-- Analiza odpowiedzi immunologicznej na antygeny peptydowe oraz oligosacharydowe
-- Analiza lekooporności mikroorganizmów patogennych oraz środowiskowych
-- Mikrobiologiczne źródła energii

Commercial offer
-- Analysis of the antibacterial properties according to
ISO 22196:2007 and PNEN 1276:2010 / AC standards
-- Determination of microbial pathogens and contamination by PCR and RT-PCR methods
-- Identification of micro-pollutants in the environment, such as the compounds activating   
human endocrine system (EDS).
-- Identification and differentiation of microorganisms with   genetic (PCR)   and chemical
(FT-IR, HPLC-MS) methods
-- Analysis of the diffusion of substances (e.g.
drugs)
-- Microbiological analysis of the environment
(water, soil, air) with cultivating, biochemical
and genetic methods
-- Analysis of the immune response to the peptide
and oligosaccharide antigens
-- Analysis of drug resistance of pathogenic
and environmental micro-organisms
-- Microbiological energy sources
-- Bioremediation
-- Isolation and purification of recombinant products
-- Taxonomic analysis of organisms and analysis
of heterozygosity of the population of orga-nisms based on genetic methods (for the analysis
and environmental protection)

-- Bioinformatic analyses for selected areas
of biology
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LABORATORIUM
EPIGENETYKI

Kierownik laboratorium: dr hab. Jan Pałyga, prof. UJK
Telefon kontaktowy: (41) 349 63 31
Adres mailowy:  jan.palyga@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/ zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ibiol
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii,
Zakład Biochemii i Genetyki, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań
Badania nad zmiennością genetyczną białek
chromatynowych, głównie histonu H1, na poziomie białka z zastosowaniem różnych metod
elektroforezy w żelu poliakrylamidowym oraz, we
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
z wykorzystaniem metod spektrometrii mas
i mikrosekwencjonowania specyficznych peptydów.
Planujemy przeprowadzenie analiz genetycznych
na poziomie DNA i genów, dzięki temu zostanie
poznana zmienność (także zmienność utajona)
genów histonu H1, histonów nukleosomalnych i innych białek chromatynowych (enzymy,
białka regulatorowe, strukturalne białka niehistonowe) u ptaków celem określenia tendencji
mikroewolucyjnych wśród białek chromatynowych.
Research: Investigations on the genetic variability of chromatin proteins, mainly histone
H1, at the level of protein by using a variety
of electrophoretic techniques in the polyacrylamide gel and mass spectrometry and microsequencing of specific peptides in cooperation
with other research institutions.
We plan to carry out genotyping analyses

in order to find a variability (including cryptic
va-riation) within the genes (and other DNA
fragments of interest) for histone H1, nucleosomal histones and other chromatin proteins
(structural nonhistone proteins, enzymes, regulatory proteins, etc.) to assess microevolutionary trends within avian chromatin proteins.

-- Badania nad białkami chromatynowymi erytro-

cytów ptaków
genetyczny histonu H1 ptaków
- charakterystyka allelicznych izoform białek
i genów. Polimorfizm genetyczny histonu H1
erytrocytów kury - charakterystyka genetyczna
i biochemiczna.
-- Charakterystyka polimorficznych subtypów histonów linkerowych ptaków. Klonowanie genów
specyficznych wariantów histonu H1 kury.
-- Ekspresja genetyczna w wybranych tkankach
(mięsień piersiowy, jajowód, wątroba) kur
różniących się typem użytkowania.

-- Polimorfizm

Commercial offer
-- Sequencing of the cloned DNA fragments in the
Li-COR sequencer.
-- Analysis of the transcriptome of cells and tissues in different physiological states.
-- Detection of mutations by the technique
of high resolution melting and / or by ecotilling.

Baza aparaturowa:

-- Skaner do mikromacierzy Agilent G2505C
-- Analizatory DNA Li – COR 4300S
-- Aparat PCR do analizy produktów amplifikacji
DNA Illumina ECO

-- Aparat do ekstrakcji DNA,RNA i białek  MP Bio-

medicals Fast Prep 24
do   dokumentacji i obrazowania żeli
Proxima C16Phi+EpiVex+Epi UV
-- Koncentrator do suszenia próbek DNA i białka
w próżni Eppendorf Plus
-- Aparat PCR do gradientowej amplifikacji DNA
Senso Quest
-- Aparat do elektrotransferu białek z chłodzeniem
Bio Rad

-- Zestaw

Oferta komercyjna

-- Sekwencjonowanie wklonowanych fragmentów
DNA w sekwenatorze Li-COR.

-- Analiza transkryptomu komórek i tkanek w różnych
stanach fizjologicznych.

-- Detekcja mutacji za pomocą techniki high resolution melting i/lub metodą ecotilling.
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LABORATORIUM
CYTOGENETYKI

Commercial offer
-- Analysis of radiation-induced DNA damage
and repair
-- Cytogenetic studies for environmental monitoring
-- Cytogenetic studies of biological dosimetry
for oncology hospitals (radiotherapy), the Polish Agency for Atomic Energy (radiation protection, biological dosimetry)

Kierownik laboratorium: dr hab. Anna Lankoff, prof. UJK
Telefon kontaktowy: (41) 349 62 95; (41) 349 62 98
adres mailowy: alankoff@gmail.com
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ibiol
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii,
Zakład Radiobiologii i Immunologii ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań
Ocena osobniczej wrażliwości na promieniowanie jonizujące i cytostatyki.
Badania obejmują analizę korelacji ewentualnych markerów wrażliwości pacjentów in vitro
(markery immunologiczne, aberracje chromosomowe, wydajność naprawy DNA, polimorfizm nukleotydów SNP genów odpowiedzialnych za naprawę DNA oraz apoptozę), a ich
wrażliwością na radioterapię i chemioterapię
in vivo.
Ocena wpływu nanocząstek na komórki ludzkie
i zwierzęce in vitro. Badania obejmują analizę
kinetyki i mechanizmów wnikania nanocząstek
do komórek, ich wpływ na indukcję wolnych
rodników, mechanizmy uszkodzenia i naprawy
DNA oraz analizę aktywacji szlaków transkrypcyjnych

-- Badania

w obszarze molekularnych mechanizmów związanych z wrażliwością komórek
na promieniowanie jonizujące.
-- Analiza immunologicznych i molekularnych
markerów ryzyka wystąpienia odczynów popromiennych u pacjentów onkologicznych leczonych
radioterapią. Badania oceny wpływu różnych
czynników biologicznych, o znaczeniu predyk-

cyjnym, istotnych przy indywidualizacji leczenia
pacjentów.
-- Badanie molekularnych mechanizmów wpływających
na powstawanie popromiennych ognisk naprawczych w uszkodzonym DNA. Analiza powstawania ognisk naprawczych gamma-H2AX,
translokacji oraz chromosomów dicentrycznych,
w odniesieniu do różnych rodzajów promieniowania (gamma, X, neutrony, ciężkie jony) oraz
różnych faz cyklu komórkowego.
-- Analiza interakcji promieniowania jonizującego
oraz nanocząsteczek na procesy uszkodzeń
i naprawy DNA. Analiza wydajności naprawy
niehomologicznej (NHEJ) in vitro, uszkodzeń
oksydacyjnych DNA, poziomu uszkodzeń cytogenetycznych oraz sygnalizacji komórkowej
w odpowiedzi na nanocząsteczki oraz promieniowanie jonizujące.
Baza aparaturowa

-- Cytometr przepływowy BD LSR II
-- Mikroskop fluorescencyjny do analizy

FISH
z oprogramowaniem Metasystems
-- Mikroskop odwrócony  Nicon Eclips TS100F
-- Inkubator CO2 Heracell 150i
-- Zestaw do elektroforezy kometowej CSLCOM20

Oferta komercyjna
popromiennych uszkodzeń i naprawy
DNA
-- Badania cytogenetyczne dla potrzeb monitoringu środowiska
-- Badania cytogenetyczne dla potrzeb dozymetrii
biologicznej: szpitale onkologiczne (radioterapia), Polska Agencja Atomistyki (ochrona radiologiczna, dozymetria biologiczna)

-- Analiza
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LABORATORIUM
BIOLOGII
MEDYCZNEJ

Kierownik laboratorium: dr hab. Teodora Król, prof. UJK
Telefon kontaktowy: (41) 349 62 99
Adres mailowy: tkrol@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ibiol/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii,
Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii elektronowej, ul. Świętokrzyska 15, 25- 406 Kielce

Opis badań
-- Badania wpływu nowych roślinnych preparatów
o działaniu antynowotworowym, antyoksydantów i nowej generacji leków przeciwbólowych na metabolizm i   profil morfologiczny
komórek prawidłowych i nowotworowych.
-- Badania in vitro   i in vivo - ocena dynamiki
zmian zachodzących w strukturze komórki na
poziomie mikroskopowym  i submikroskopowym
z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej,
mikroskopii kontrastowo- fazowej oraz   mikroskopii fluorescencyjnej.
-- Ocena aktywności enzymów przedziału lizosomalnego w komórkach prawidłowych i nowotworowych   (metodą spektrofotometryczną).
Fluorescencja związków biologicznie czynnych.
-- Monitoring alergenów.   Ocena koncentracji
pyłku wybranych gatunków roślin z  wykorzystaniem analizatora palinologicznego VPPS2000.
Aspekt badawczy i kliniczny monitoringu alergenów. Alergogenność  pyłków w rejonie Kielc.
Baza aparaturowa
-- Transmisyjny Mikroskop elektronowy TEM
z systemem chłodzenia wody Tecnai G2 Spirit
BioTWIN (FEI Company)
-- Ultramikrotom EM UC7 z przystawką EM FC7

oraz łamarka noży EM KMR3 (LEICA)
-- Mikroskop z kontrastem fazowym Eclipse E100
(NIKON)
-- Mikroskop fluorescencyjny Eclipse 80i (NIKON)
-- Mikroskop z kontrastem fazowym Eclipse E200
(NIKON)
-- System do hodowli komórkowych z mikserem
gazów oparty na mikroskopie odwróconym
Eclipse Ti wyposażony w kontrast fazowy, kontrast nomarskiego oraz fluorescencję (NIKON)
-- Czytnik wielodetekcyjny mikropłytkowy Synergy 2 (BIOTEK)
-- Analizator hematologiczny XS-800i (SYSMEX)
-- Czytnik paskowy do analizy moczu Uryxxon relax (MACHEREY-NAGEL)
-- Homogenizator laboratoryjny typu Potter S
(SARTORIUS)
-- Analizator palinologiczny (pyłkołapacz) VPPS2000
(LANZONI)
-- Wirówka szybkoobrotowa RC6 Plus (SORVALL)
-- Komora laminarna SAFE 2020 (THERMO)
-- Mikrowaga MXA/1 (RADWAG)

Commercial offer

-- Analysis

Oferta komercyjna
-- Analiza zmian ultrastrukturalnych komórek
w warunkach in vivo i in vitro przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej (Mikroskop
elektronowy z systemem chłodzenia wody TEM
FEI Tecnai Spirit T12 BioTWIN) z możliwością
dokonania pomiarów morfometrycznych.
-- Analiza morfologiczna komórki w warunkach
in vivo i in vitro przy użyciu mikroskopii optycznej, mikroskopii kontrastowo – fazowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej.  
-- Ocena cytotoksycznego działania związków
na komórki prawidłowe i  nowotworowe (ocena
zmian ultrastrukturalnych  i biochemicznych).
-- Monitoring alergenów.  Ocena koncentracji pyłku
wybranych gatunków roślin z   wykorzystaniem
analizatora palinologicznego VPPS2000.

of ultrastructural changes in the
cells in vivo and in vitro with the application
of  transmission electron microscopy (electron
microscope with water cooling system TEM FEI
Tecnai Spirit T12 BioTWIN) with the possibility
of morphometric measurements.
-- Morphological analysis of the cells in vivo and
in vitro with the application of  optical microscopy, phase contrast microscopy and fluorescence microscopy.
-- Evaluation of the cytotoxic effect of compounds on normal cells and cancer (evaluation
of ultrastructural and biochemical changes).
-- Monitoring   of allergens. Evaluation of pollen concentration of the selected plant species with the application of palynological  
VPPS2000 analyzer.
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LABORATORIUM
ANALITYKI
ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski
Telefon kontaktowy: (41) 349 70 21
Adres mailowy:  zmig@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ichem/z_och_srp.html
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii,
Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska, ul. Świętokrzyska 15a, 25-406 Kielce

Opis badań

-- Wyznaczanie

rozkładu przestrzennego i czasowego pierwiastków śladowych (w tym
metali ciężkich) w skałach, glebach, wodach
i biowskaźnikach roślinnych;
-- Badanie interakcji geochemicznych oraz ustalanie naturalnego tła dla potencjalnie toksycznych
metali ciężkich w różnych elementach środowiska
przyrodniczego.
-- Poszukiwanie i wyjaśnianie natury anomalii
geochemicznych w glebach i wodach;
-- Ocena wpływu mineralizacji kruszcowej, jako
potencjalnego źródła toksycznych pierwiastków śladowych, na środowisko przyrodnicze;
-- Rozpoznanie starych lokalizacji i składowisk odpadów, jako potencjalnych źródeł zanieczyszczeń;
-- Badania petrologiczne i geochemiczne skał
osadowych i mineralizacji kruszcowej
Baza aparaturowa:

-- Podwójny

spektrometr mas z jonizacją
w plazmie sprzężonej indukcyjnie z modułem
ablacji laserowej (LA-ICP-MS ELAN DRC II, Perkin Elmer);
-- Spektrometr absorpcji atomowej (AAS)
z atomizacją płomieniową i piecem grafitowym
(iCE 3500Z Thermo Scientific) z zestawem 14
kodowanych lamp  do oznaczeń poszczególnych

pierwiastków;

-- Polaryzacyjny mikroskop stereoskopowy Leica
M205A;

-- Mikroskop   polaryzacyjny

Nikon Eclipse 50i
z modułem katodoluminescencji  CITL MK5-2.
Commercial offer:

Oferta komercyjna:

-- Kompleksowe

badania zanieczyszczeń gleb,
osadów wodnych, wód powierzchniowych
i podziemnych oraz biowskaźników roślinnych;
-- Oznaczenia pierwiastków ziem rzadkich, pierwiastków śladowych i ultraśladowych, w tym
arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i selenu w próbkach środowiskowych i geologicznych;
-- Szacowanie tła geochemicznego pierwiastków
śladowych w podłożu skalnym i glebach w oparciu o wyniki analiz geochemicznych i petrograficznych;
-- Ocena mobilności zanieczyszczeń i ich biodostępności dla organizmów żywych;
-- Badania bioindykacyjne w kompleksach leśnych
z zastosowaniem metod in-situ;
-- Szkolenia dla pracowników jednostek naukowo-badawczych, administracji państwowej
i samorządowej z zagadnień geochemii i ochrony środowiska, jak również z zakresu pobierania i przygotowania próbek gleb, osadów i wód
oraz analiz pierwiastkowych.

-- A comprehensive study of pollution of soil, wa-

ter sediments, surface- and groundwaters and
plant bioindicators;
-- Determination of rare earth elements, trace
and ultratrace elements, including arsenic, cadmium, lead, mercury and selenium in environmental and geological samples;
-- Assessment of geochemical background
of trace elements in the bedrock and soils
based on the results of geochemical and petrographic studies;
-- Evaluation of pollutant mobility and bioavailability to living organisms;
-- Bioindicative studies in forest complexes with
an application of in-situ methods;
-- Training courses for employees of research institutes, government and local self-governing
institutions on environmental geochemistry
and environmental protection, sample collection and preparation of soils, sediments
and waters, as well as element analysis.
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LABORATORIUM
BADAŃ
ŚRODOWISKA

-- Ocena

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 27; (41) 349 64 18
Adres mailowy: marjo@ujk.edu.pl
Strona internetowa: www.ujk.edu.pl/ios
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony
i Kształtowania Środowiska, ul. Świętokrzyska 15a, 25-406 Kielce

Opis badań
-- Ewolucja i współczesne procesy środowiska
w regionie świętokrzyskim;
-- Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych
-- Migracja metali ciężkich w układzie gleba – woda
– osad denny w zależności od zagospodarowania
terenu
-- Zmiany termiczno-wilgotnościowe w wybranych jaskiniach Polski w warunkach presji turystycznej.
-- Ochrona gleb przed erozja wodną i wietrzną
na tle dynamiki środowiska przyrodniczego;
-- Rekultywacja terenów przekształconych przez
działalność gospodarczą (w tym obiektów
gospodarki komunalnej oraz przemysł wydobywczy),
-- Dynamika procesów glebowo-roślinnych zachodzących w warunkach stresu przemysłowego,
-- Chemia i toksykologia ekosystemów lądowych
-- Bioindykacja
-- Bioutylizacja i bioremediacja z wykorzystaniem
dżdżownicy amerykańskiej Eisenia fetida
-- Biomonitoring środowisk wodnych i lądowych
z zastosowaniem bezkręgowców i porostów
jako organizmów wskaźnikowych

Baza aparaturowa:
-- Bomba kalorymetryczna Mass Loss Calorimeter
-- Ambulans Pomiarowy (Nissan Navarra) do badań
terenowych wyposażony w:
a. airpointer ( SO2, NOx, O3,CO, pył PM2.5, PM10,
TSP)
b. stację meteorologiczną VAISALA
c. czujnik ruchu pojazdów
-- Ekstraktor wielostanowiskowy Dionex ASE 150
-- Scaningowy mikroskop elektronowy wraz
z napylarką próżniową FEI Quanta 250
-- Chromatograf jonowy ICS 3000
-- Mikroskop stereoskopowy Nikon CDSD230
-- Mikrokalorymetr FAA-PCFC
-- Spektrometr UV-Vis Cintra 303
-- Spektrometr do pracy techniką płomieniową
Savant AA sigma
-- Spektrometr do pracy techniką bezpłomieniową
z korekcją Zeemana Savant AA Zeeman
-- Analizator TOC-TN
-- Analizator CHNS TruSpec Flash 2000
-- Spektrometr TOF – ICP  - MS Optimass 9500

zanieczyszczeń powietrza metalami  
ciężkimi, WWA  i dioksynami z wykorzystaniem
mchów i porostów
Commercial offer:

-- Analysis of the size of gaseous pollutants’ im-

Oferta komercyjna:

-- Analiza

wielkości imisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2, O3) oraz pyłowych
(PM2.5, PM10, TSP) w powietrzu atmosferycznym wraz z warunkami meteorologicznymi (temperatura powietrza, wilgotność  zględna, opad,
prędkość i kierunek wiatru)
-- Analiza natężenia ruchu pojazdów wraz
z warunkami meteorologicznymi (temperatura powietrza, wilgotność względna, opad,
prędkość i kierunek wiatru)
-- Analiza składu chemicznego prób środowiskowych
(wody, gleby, materiału roślinnego, zwierzęcego,
osadów dennych)
-- Analiza składu chemicznego próbek środowiskowych na zawartość C, H, N, S
-- Analiza TOC i OWO
-- Mikroanaliza rentgenowska metodą spektrometrii energodyspersyjnej
-- Analiza mikroskopowa materiału mineralnego
i organicznego w obrazie skaningowego mikroskopu elektronowego

mission (SO2, NOx, CO, CO2, O3) and particulates
(PM2,5, PM10, TSP) in the air along with the
weather conditions (air temperature, relative
humidity, rainfall, wind speed and direction)
-- Analysis of traffic flow with weather conditions
(air temperature, relative humidity, rainfall,
wind speed and direction)
-- Analysis of the chemical composition of environmental samples (water, soil, plant, animal,
sediment)
-- Analysis of the chemical composition of environmental samples for the content of C, H, N, S
-- Analysis of TOC and TOC
-- X-ray microanalysis with the application of energy
dispersive spectrometry
-- Microscopic analysis of mineral and organic material in a scanning electron microscope image
-- Assesments of air pollution with heavy metals,
WWA and dioxin using moss and lichen
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LABORATORIUM
GEOMORFOLOGICZNO
-HYDROLOGICZNE

Kierownik laboratorium: dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 23; (41)0 349 63 84
Adres mailowy: tomasz.kalicki@ujk.kielce.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.edu.pl/igeo/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii,
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań
-- Analizy stosunków izotopów trwałych węgla,
siarki i azotu i tlenu  
-- Analizy struktury związków organicznych będących
wskaźnikami klimatu i/lub stanu środowiska,
-- Analizy składu elementarnego materii organicznej,
-- Analizy przestrzennego i ilościowego rozmieszczenia pierwiastków w wodach, glebach i skałach,
-- Analizy stopnia przeobrażenia wód, gleb i skał
w wyniku czynników naturalnych i antropogenicznych
-- Analiza substancji typu humusowego gleb pobagiennych
-- Analiza związków perfluorowanych
Baza aparaturowa
-- Chromatograf cieczowy LC-MS/MS  
-- Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
-- Spektrofotometr plazmowy sprzężony ze spektrometrem mas
-- Spektrometr izotopowy  
-- Analizator naturalnych radionuklidów
-- Czytnik dawkomierzy termoluminescencyjnych
-- Chromatograf jonowy
-- Laserowy miernik wielkości cząstek
-- Analizator elementarny
-- Chromatograf cieczowy z detektorem DAD

Oferta komercyjna:
wielopierwiastkowa wody, ścieków,
osadów, gleby, skał metodą ICP-MS
-- Analiza metali ciężkich w wodzie, ściekach, osadach, materiale roślinnym, glebie metodą AAS
-- Analiza wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w wodzie, ściekach, glebie, osadach metodą GC-MS
-- Oznaczanie anionów w próbkach wody, ścieków
metodą chromatografii jonowej
-- Analiza substancji typu humusowego,
-- Analiza elementarna w próbkach stałych (C, H,
N)
-- Pomiar stosunków izotopowych trwałych izotopów ( H, C,  O, N, S ),
-- analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej
-- pomiar   stężeń naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych w materiałach budowlanych, żywności, glebie, skałach, odpadach
przemysłowych itp.
-- datowanie materiałów geologicznych metodą
termoluminescencyjną
-- pomiary dawek promieniowania pochłoniętego
metodą termoluminescencyjną

-- Analiza

Commercial offer:

-- Multielemental analysis of water, wastewater,
sludge, soil, rocks by ICP-MS

-- Analysis of heavy metals in water, wastewater,

sediments, plant material, soil, by AAS
of polycyclic aromatic hydrocarbons
in water, wastewater, soil, sludge by GC-MS
-- Determination of anions in samples of water,
waste water by ion chromatography
-- Analysis of humus related substances
-- Elemental analysis of solid samples (C, H, N)
-- The measurement of isotopic ratios of stable
isotopes (H, C, O, N, S)
-- Particle size analysis by laser diffraction
-- Measurement of concentrations of natural radioactive elements in building materials, food,
soil, rock, industrial waste, etc.
-- dating of geological materials by thermoluminescent
-- measurements of absorbed radiation dose using
thermoluminescent

-- Analysis
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LABORATORIUM
SPEKTROMETRII
RENTGENOWSKIEJ

-- X-ray

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 59, (41) 349 64 63
Adres mailowy: janusz.braziewicz@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfm/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki,
Zakład Fizyki Medycznej, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań
-- Wykorzystanie metod rentgenowskiej analizy
fluorescencyjnej (XRF, TXRF)   w badaniach
biomedycznych, głównie w celu określenia
związków zachodzących między stanami
chorobowymi a koncentracją pierwiastków
śladowych w różnorodnych tkankach i płynach
ustrojowych człowieka
-- Zastosowanie spektroskopii rentgenowskiej
w badaniu koncentracji pierwiastków śladowych
-- Badania
oddziaływania
promieniowania
o wysokim, liniowym transferze energii, na jądra
komórkowe
Baza aparaturowa:

-- Reflektometr rentgenowski X’Pert Pro MPD
-- Rentgenowski spektrometr dyfrakcyjny Inca
Wave 700

-- Spektrometr mikrowiązki rentgenowskiej XRF/
GEXRF

-- Tomograf rentgenowski Skyscan 1172
-- Spektrometr rentgenowski  Axios WDXRF
-- Generator promieniowania rentgenowskiego
3830

-- Automatyczny liczni kolonii SCAN 500

tomographic image of the 3D sample
size to 3 cm (depending on the density of the
sample) with a resolution from a few to several
tens micrometers

Oferta komercyjna:

-- Określanie

składu pierwiastkowego próbek
środowiskowych (woda, gleby, gliny, osady, zioła,
minerały)
-- Określanie składu pierwiastkowego próbek
przemysłowych (pyły, ścieki, osady, cement,
metale, leki)
-- Określanie składu pierwiastkowego próbek biologicznych (kości,  włosy, surowica)  
-- Jakościowa i ilościowa analiza fazowa,
określanie
struktury,
badanie
tekstury,
odporności na ściskanie i rozciąganie, defektów i mikronaprężeń z wykorzystaniem   metody XRD: metalów   i ich stopów, minerałów,
polimerów, katalizatorów, plastików, farmaceutyków, materiałów cienkowarstwowych, ceramiki, półprzewodników, nanomateriałów
-- Analiza pierwiastkowa próbek ciekłych (lub
stałych po mineralizacji). Zakres pierwiastków
-- Al - U, granica wykrywalności w zależności od
pierwiastka i rodzaju próbki od kilku do kilkudziesięciu ppb
-- Tomograficzny obraz rentgenowski 3D próbek
o rozmiarach do 3 cm (w zależności od gęstości próbki),  z rozdzielczością od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów

Commercial offer:
of the elemental composition
of environmental samples (water, soil, clay,
sediment, herbs, minerals)
-- Determination of the elemental composition
of industrial samples (dust, sewage, sludge, cement, metals, drugs)
-- Determination of the elemental composition
of biological samples (bone, hair, serum)
-- Qualitative and quantitative phase analysis,
determination of structure, texture testing,
compressive strength and tensile strength, defects and microtensions with the application
of  XRD method: metals and their alloys, minerals, polymers, catalysts, plastics, pharmaceuticals, thin-film materials, ceramics, semiconductors, nanomaterials
-- Elemental analysis of  liquid (or solid after mineralization) samples. The range of elements
-- Al - U, the limit of detection, depending on the
nature of the sample element and from several
to tens of ppb

-- Determination
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LABORATORIUM
FIZYKI
POWIERZCHNI

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Marek Pajek
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 76, (41) 349 62 83
Adres mailowy: marek.pajek@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium /zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfa/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki,
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań:
Program
badawczy
obejmuje
badania
oddziaływania jonów w wysokich stanach
ładunkowych z atomami i powierzchniami
poprzez obserwację emitowanego promieniowania rentgenowskiego. W ten sposób
są prowadzone badania dynamiki procesów
oddziaływania jonów z powierzchniami,
w szczególności wytwarzane nanostruktury powierzchniowe, wykorzystując metody
spektroskopii rentgenowskiej. Jony w wysokich stanach ładunkowych są wytwarzane
w źródle typu EBIT zainstalowanym w systemie
EBIS-A, który umożliwia również prowadzenie
badań interdyscyplinarnych dotyczących procesów fragmentacji molekuł i biomolekuł oraz
oddziaływania jonów z komórkami.
Program badawczy laboratorium oparty jest
na aktualnych współpracach naukowych
z wiodącymi europejskimi ośrodkami badawczymi, w tym ESRF Grenoble i GSI Darmstadt.
-- Badanie oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z atomami i powierzchniami
poprzez obserwację emitowanego promieniowania rentgenowskiego
-- Badania procesów fragmentacji molekuł
wywołanych elektronami

-- Badanie oddziaływania  jonów w wysokich stanach ładunkowych  z komórkami żywymi
Baza aparaturowa:
-- Źródło jonów w wysokich stanach ładunkowych
z układem   transportu   wiązki   EBIS-A Drrebit
GmbH (Akcelerator EBIS-A)
Oferta komercyjna:
-- Badania z zakresu oddziaływania jonów wysokonaładowanych (do stanów ładunkowych   q= 50+)
z materią w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV)
-- Badania dotyczące oddziaływania elektronów
z jonami, atomami i cząsteczkami poprzez obserwację
emitowanego promieniowania rentgenowskiego
lub analizę mas fragmentów w przypadku procesu
fragmentacji cząsteczek w zderzeniach z elektronami
-- Badania procesów o istotnym znaczeniu technologicznym: procesy atomowe w plazmie
(jonizacja/rekombinacja, równowaga), procesy
fragmentacji molekuł i biomolekuł elektronami
(dynamika fragmentacji, uszkodzenia wiązań,
efekty radiacyjne)
-- Badania oddziaływania jonów wysokonaładowanych
z powierzchniami (modyfikacja powierzchni, nanostruktury powierzchniowe, badanie struktury
elektronowej).

Commercial offer:
-- Research on the impact of highly charged  ions
(up the charge state q = 50 +) with matter under
ultra high vacuum (UHV)
-- Studies of interaction of electrons with ions,
atoms and molecules by observing the emitted X-rays or mass analysis of fragments in
the process of fragmentation of the molecules
in collisions with electrons
-- Research on critical technology processes:
atomic processes in the plasma (ionization
/ recombination, balance), the fragmentation processes of molecules and biomolecules
by means of electrons (dynamic fragmentation,
damage to bonds, the effects of radiation)
-- Research on the impact of highly charged  ions
with surfaces (surface modification, surface
nanostructures, the study of electronic structure).

26

27

LABORATORIUM
INTERFEROMETRII
LASEROWEJ

Kierownik laboratorium: dr Kazimierz Dworecki
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 69; (41) 349 64 72
Adres mailowy: kazimierz.dworecki@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium:  zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfmo/
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki,
Zakład Fizyki Molekularnej, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Opis badań:
Badania transportu substancji (w szczególności
substancji biologicznie czynnych) w układach
membranowych i w ośrodkach żelowych, badania membran modyfikowanych.

Baza aparaturowa:
-- Elipsometr spektroskopowy  
-- Interferometr laserowy
-- System do  akwizycji i analizy obrazów

The research into the substance transport (particularly biological active molecules) in membrane systems and gel media, research into
the modified membranes.

--

-- Badania biofizyczne dotyczące transportu substancji przez membrany
-- Badania elipsometryczne procesów adsorpcji
biomolekuł na powierzchni membran
-- Pomiary charakterystyk warstw molekularnych
(grubość, współczynnik załamania światła,
stała dielektryczna)
-- Elipsometryczne badania oddziaływań biomolekuł
m.in. lipopolisacharydów z lekami,   prowadzone  
w warunkach powierzchniowego rezonansu
plazmonów

-----

--

Oferta komercyjna:
Badanie   przenikania   farmaceutyków   przez
biofilmy bakteryjne
Badania transferu substancji przez różnego
rodzaju membrany, sztuczne i naturalne
Określanie parametrów transportowych membran
Badania uwalniania substancji z różnych
ośrodków metodą interferometrii laserowej
w fazie ciekłej i żelowej nieabsorbujacej światła
Kompleksowe badania procesu dyfuzji substancji (wizualizacja, ewolucja warstw dyfuzyjnych i pola stężeniowego, gradienty i profile stężeń, współczynnik dyfuzji)
Pomiary elipsometryczne parametrów optycznych (współczynnik załamania, stała dielektryczna) w zakresie spektralnym 280-850 nm
i grubości warstw nanoszonych na podłoże
stałe w skali nanometrowej

Commercial offer:
-- The study of diffusion of pharmaceuticals
through bacterial biofilms
-- Analysis of the substance transfer through various types of artificial and natural membranes
-- Determination of the membrane transport parameters
-- Research in substance release from different
centres with the application of   laser interferometry method   in a liquid, gel and   non-absorbing light phase
-- Comprehensive research on the diffusion
of substances (visualization, evolution of diffusion
layers and  concentration fields, gradients and
concentration profiles, diffusion coefficient)
-- Ellipsometric measurements of optical parameters (refractive index, dielectric constant)          
in the spectral range of 280-850 nm and film
thickness applied to the solid support in the nanometer scale
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ZINTEGROWANE
LABORATORIUM
SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Andrzej Dziech
Telefon kontaktowy: (41) 349 64 53, (41) 349 65 05
Adres mailowy: tomasz.rusc@ujk.edu.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: http://www.ujk.kielce.pl/ifiz/zi
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki,
Zakład Informatyki, ul. Świętokrzyska 15a, 25-406 Kielce

Opis badań
W laboratoriach prowadzone są zaawansowane prace nad technologią wirtualnego
studia video 3D, która polega na generowaniu wirtualnej sceny 3D w zależności
od danych transmitowanych przez sensory
ruchu. Badane są również najnowsze algorytmy kompresji strumieni multimedialnych
i ich wpływ na jakość i szybkość streamingu
sygnału przez dedykowane serwery.
-- Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów
-- Kompresja danych, sieci teleinformatycznych
i informatycznych systemów bezpieczeństwa               
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania cyfrowych „znaków wodnych”
-- Analizy obrazów panoramicznych
-- Analiza metod szyfrowania informacji  w obrazach
Baza aparaturowa:
-- Stanowisko do rozpoznawania obrazów drukowanych, obrazów panoramicznych i obrazów
ruchomych
-- Stanowisko przetwarzania i współbieżnego
przetwarzania strumieni multimedialnych
-- Klaster obliczeniowy do modelowania komputerowego HP DL180 G6

-- Klaster serwerów sieciowych oparty o MOSIX
HP DL 180G6
-- Serwer magazyn danych multimedialnych
NAS Rack 16TB, serwer Video Streamingu HP
DL180 G6, serwer baz danych HP DL180 G6,
serwer  aplikacji internetowych HP DL180 G6
-- Kamkoder Full HD HDR  
-- Zestaw specjalistycznego oprogramowania
Matlab
Oferta komercyjna:
-- Testowanie i analiza wydajności systemów
wbudowanych opartych o   procesory OMAP
oraz procesory ARM
-- Konsultacje w zakresie projektowania i wdrażania
systemów „Machine Vision”
-- Projektowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
-- Implementacja i optymalizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów dla architektur IA-32 i Intel 64
-- Projektowanie algorytmów kodowania i kompresji statycznych obrazów cyfrowych
-- Implementacja i optymalizacja algorytmów kodowania i kompresji statycznych obrazów cyfrowych dla architektur IA-32 i Intel 64

Commercial offer:
-- Testing and performance analysis of embedded
systems based on OMAP processors and ARM
processors
-- Consultation on the design and implementation
of “Machine Vision” systems,
-- Design of digital signal processing algorithms
-- Implementation and optimization of algorithms
for digital signal processing for  IA-32 and Intel
64 architectures,
-- Design of algorithms for coding and compression of static digital images
-- Implementation and optimization of algorithms
for coding and compression of static digital images for IA-32 and Intel 64 architectures,
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Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Adam Idzik
Telefon kontaktowy: (41) 349 62 51; (41) 349 62 50
Adres mailowy: lmm@ujk.kielce.pl
Strona internetowa laboratorium/zakładu: lmm.ujk.edu.pl
Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Instytut Matematyki, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

LABORATORIUM
MODELOWANIA
MATEMATYCZNEGO

--------

---

---

Opis badań
Badania mające na celu rozwój metod algorytmicznych w matematyce oraz rozwój szeroko
pojętego modelowania matematycznego i metod analizy danych.  
Metody algorytmiczne w kombinatoryce i teorii
grafów
Metody algorytmiczne w kryptologii
Metody statystycznej analizy danych
Metody analizy obrazów mikroskopowych
Zastosowanie metod matematyki   w modelowaniu nanostruktur
Zastosowanie metod matematyki i statystyki
w analizie danych biologicznych i medycznych
Zastosowanie metod numerycznych w teorii
sprężystości, w szczególności do badania drgań
losowych w systemach żyroskopowych i lepko
sprężystych
Metody biomatematyki i bioinformatyki oraz
ich zastosowania
Metody „drążenia danych” i ich zastosowania
Baza aparaturowa:
Oparto o rozwiązanie informatyczne renomowanych firm Dell i Hewlett-Packard
Serwer obliczeniowy, dwuprocesorowy (Intel
Xeon X5690) z 144 GB RAM-u
Serwer zarządzający, dwuprocesorowy (Intel

-- tworzenie modeli opartych na stochastycznych
układach dynamicznych

Xeon X5690) z 144 GB RAM-u
-- Klaster obliczeniowy składający się z 6 węzłów
o konfiguracji: dwa procesory Intel Xeon X5690,
96 GB RAM-u, karta obliczeniowa Nvida Tesla
C2075 z 6GB pamięci własnej
-- Macierz dyskowa o łącznej pojemności 16,4 TB   
-- Zestaw stacji roboczych   z możliwością
podłączenia do klastra obliczeniowego,
wyposażonych w procesory Intel Core i5 2500 /
i7 2600, 16 GB RAM-u i kartami specjalistycznym Nvidia Quadro 600 / 2000
-- Pakiety oprogramowania specjalistycznego
w tym: Statistica, Mathematica, Matlab, Oracle, Visual Studio 2010 razem z kompilatorami
Intel
Oferta komercyjna:
1. MODELOWANIE MATEMATYCZNE, OPTYMALIZACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KOMBINATORYCZNYCH
-- tworzenie modeli matematycznych i ich implementacja komputerowa
-- rozwiązywanie problemów typu kombinatorycznego związanych z wyznaczaniem tras,
przydziałem zadań, tworzeniem harmonogramów
-- rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji

2. ANALIZA STATYSTYCZNA I EKONOMETRYCZNA
-- opracowania i ana lizy dotyczące modelowania
oraz prognozowania ekonometrycznego
-- analizy dużych zbiorów danych z wykorzystaniem metod bazodanowych, metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji
-- analizy
bioinformatyczne
wykorzystujące
w sposób twórczy metody algebry, informatyki
i statystyki
-- analizy ekonometryczne i tworzenie prognoz
ilościowych o charakterze gospodarczym
3. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W INFORMATYCE
-- wykorzystania metod teorii formalnych konceptów (Formal Concept Analysis) do oceny
sytuacji opisanych przez obiekty i ich własności
-- analiza systemowa i projektowanie baz danych
-- analiza obrazów, w szczególności zdjęć mikroskopowych, identyfikacja, pomiar i opis statystyczny obiektów widocznych na zdjęciach
-- tworzenie rozwiązań informatycznych z zakresu
kryptografii z zastosowaniem krzywych eliptycznych
4. PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW
-- programowanie,
optymalizacja
algorytmów na potrzeby architektury: rozproszonej,
współbieżnej, hybrydowej z kartami obliczeniowymi (GPGPU – Tesla, architektura CUDA,
OpenCL),
-- kompleksowe tworzenie programów dedykowanych na potrzeby określonych zagadnień
badawczych wraz opracowaniem optymalnego
modelu matematycznego

Commercial offer:
1. MATHEMATICAL MODELING, OPTIMIZATION
AND COMBINATORIAL TROUBLESHOOTING
-- The creation of mathematical models and their
computer implementation
-- Combinatorial troubleshooting related to the
appointment of routes, assignment of tasks,
scheduling
-- Troubleshooting in the field of optimization
-- The creation of models based on stochastic dynamical systems
2. STATISTICAL AND ECONOMETRIC ANALYSIS
-- The development and analysis of econometric
modelling and forecasting
-- The analysis of large data sets with the application of database methods, statistical methods and artificial intelligence methods
-- Bioinformatics analysis with the application of
a creative method in algebra, computer science
and statistics
-- Econometric analysis and the creation of quantitative forecasts of economic quality
3. THE APPLICATION OF MATHEMATICS IN COMPUTER SCIENCE
-- The use of formal concept methods (Formal
Concept Analysis) to assess the situation described by the objects and their properties
-- System analysis and database design  
-- Analysis of images, especially microscopic images, identification, measurement and statistical description of the objects visible in the
pictures
-- Computing solutions in the field of cryptography with the application of elliptic curves
4. COMPUTER PROGRAMMING
-- Programming, optimization of algorithms for
distributed, concurrent and hybrid architecture with computational cards (GPGPU - Tesla,

CUDA, OpenCL architecture)
-- Comprehensive development of programs
dedicated to the needs of specific research
questions and the development of an optimal
mathematical model

egzemplarz bezpłatny

Dział Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
(41) 349 72 83; 509 711 498
m.mazurkiewicz@ujk.kielce.pl
http://www.ujk.edu.pl/diit/

Dotacje na innowacje
Projekt „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

