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Opinia o rozprawie doktorskiej pana mgr Marka Dębosza

Pan mgr Marek Dębosz odbył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie też w roku 2017 obronił pracę magisterską pod tytułem: „Nowy 

sposób wykrywania i eliminacji addytywnego efektu interferencyjnego”.

Od 2017 roku jest słuchaczem Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów 

Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii 

i Inżynierii Materiałowej (FCB)” prowadzonych na Wydziale Chemii UJ. Badania naukowe 

prowadził w Zespole Analiz Środowiskowych i Biomedycznych w Zakładzie Chemii 

Analitycznej pod opieką pierwszego promotora Pana profesora dr hab. Pawła Kościelniaka.

Ja otrzymałem propozycję pełnienia roli drugiego promotora. Muszę przyznać, że 

propozycja ta, otrzymana z uczelni na której ukończyłem studia magisterskie, sprawiła mi 

ogromną satysfakcję.

Tematyka badań zawarta w jego rozprawie doktorskiej obejmowała różnorodne 

zagadnienia związane z implementacją miniaturowych sensorów potencjometrycznych jako 

układów detekcyjnych w analizie przepływowej. W trakcie realizacji badań doktorant nabrał 

ogromnego doświadczenia w dziedzinie konstrukcji, zasad funkcjonowania i praktycznych 

zastosowań różnorodnych typów zminiaturyzowanych sensorów potencjometrycznych. 

Zdobył też dużą wiedzę z zakresu problemów metrologicznych związanych z praktycznym 

wykorzystaniem sensorów potencjometrycznych. Badał właściwości metrologiczne zarówno 

czujników o konstrukcji konwencjonalnej, czujników typu „coated wire” jak i nowoczesnych 

czujników typu „solid contact” z zastosowaniem w charakterze warstw mediacyjnych 

nowatorskich materiałów. Co istotne, projektował, optymalizował i wytwarzał różnorodne 

rozwiązania konstrukcyjne zminiaturyzowanych układów przepływowych jak również 

konstrukcje elektrod podłożowych przeznaczonych do współpracy z zaprojektowanymi 

układami przepływowymi. Wszystkie zaprojektowane układy wytwarzał nowatorską techniką 

druku 3D. Opracowane konstrukcje elektrod podłożowych wykorzystywał początkowo do 

wytwarzania sensorów typu „coated wire”. Obecnie wykorzystuje je do wytwarzania 

zaawansowanych technologicznie sensorów typu „solid contact”, w których konstrukcji



pomiędzy przewodzącym elektronowo podłożem a przewodzącą jonowo membraną 

umieszcza warstwy różnorodnych materiałów mediacyjnych, wykazujących zazwyczaj 

mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe. Wiedzę z zakresu sensorów 

potencjometrycznych istotnie poszerzył w trakcie 3 miesięcznego stażu naukowego który 

odbył w Budapeszcie, w zespole profesora Roberta E. Gyurcsanyfego, jednego z liderów tej 

technologii.

Tematyka jego badań dotyczyła nowatorskich zagadnień związanych z implementacją 

metod detekcji potencjometrycznej w analizie przepływowej. Bardzo dobrze oddaje to tytuł 

przedstawionej rozprawy doktorskiej „Mikro-ogniwa potencjometryczne jako układy 

detekcyjne w analizie przepływowej”.

Dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta obejmuje sześć prac opublikowanych 

w tym trzy artykuły dotyczące badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej, 

w czasopismach z listy filadelfijskiej, Talanta oraz Moncitschefte fu r  Chemie -  Chemical 

Monthly, z sumarycznym współczynnikiem IF równym 20.064. Wyniki badań opublikował 

również w dwóch artykułach naukowych, będących rozdziałami w monografiach, jak również 

zaprezentował je w formie ośmiu wystąpień konferencyjnych.

Stwierdzam, że jego dotychczasowy dorobek doktoranta jak i przedstawiona rozprawa spełnia 

wszystkie warunki wymagane do uzyskania stopnia doktor nauk chemicznych


