
 
 

Prezentacja The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network  

 

The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network (Grupa 

Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC) powstała w 2019 r. pod auspicjami 

Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society (EuChemS). Początkowo 

działał jako Task Force (Grupa Zadaniowa) przy the Division of Analytical Chemistry of 

EuChemS, jednak po corocznej ocenie Walne Zgromadzenie EuChemS jednogłośnie 

przekształciło ją w Study Group (Grupę Badawczą) ze względu na jej niezwykłą aktywność. 

Grupy Badawcze są poświęcone ważnym tematom o szczególnym znaczeniu dla EuChemS-DAC, 

a «Preparatyka Próbek» jest obecnie jedną z ośmiu wybranych grup badawczych w tej dziedzinie. 

Na czele tej Sieci naukowej zrzeszająca obecnie członków z 30 krajów w Europie, Ameryce, Azji 

i Australii stoi profesor Eleftheria Psillakis z Technical University of Crete w Grecji. Zrzeszeni 

naukowcy pracują w środowiskach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle i 

prywatnych laboratoriach. 

 

Celem Sieci jest promocja nauki o preparatyce próbek, ułatwianie wymiany informacji 

między zespołami badawczymi, ułatwianie współpracy, łączenie badań z innowacjami, wspieranie 

młodych naukowców oraz organizacja działalności naukowej. W szczególności grupa ma na celu: 

 

(i)    ułatwianie komunikacji, wymiany informacji i tworzenia sieci 

(ii)    popieranie podstawowych badań i współpracy interdyscyplinarnej, 

(iii)   promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez organizację krótkich 

warsztatów  i/lub prezentacji na temat innowacji i przedsiębiorczości, a także artykułów w 

czasopismach naukowych 

(iv)   promowanie udziału młodych naukowców: dołączenie do zespołu i aktywny 

udział początkujących naukowców (pierwsze cztery lata kariery naukowej, w tym doktorat) i 

młodych naukowców (do 8 lat od daty uzyskania doktoratu) w różnych wydarzeniach i 

akcjach. 

 

Wszystkie te cele można osiągnąć poprzez szereg działań, z których jednym jest 

organizacja powiązanych sesji na konferencjach EuChemS. W tym samym czasie rozpoczęto serię 

nowych konferencji, które będą stanowić istotne narzędzie wymiany informacji i pomysłów 

zarówno w zakresie koncepcji teoretycznych, jak i eksperymentalnych, umożliwiając w ten sposób 

maksymalną widoczność i przejrzystość różnorodnych badań europejskich. Ta seria konferencji 

będzie flagowym europejskim wydarzeniem upowszechniającym nowe idee w tej dziedzinie. 

Już zapowiedziano, że pierwsza europejska e-konferencja dotycząca przygotowania 

próbek odbędzie się w Internecie w dniach 11-12 marca 2021 r. 

(https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/european-sampleprep-conference) . 

Grupa zadaniowa EuChemS-DAC ds. Preparatyki próbek zorganizowała również kursy 

dotyczące preparatyki próbek, aby zapewnić praktyczne szkolenie w zakresie różnych technik. 

https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/european-sampleprep-conference


 
 
Jednocześnie wsparła 35 publikacji i 14 numerów specjalnych w najbardziej znanych 

czasopismach naukowych z tej dziedziny. 

W tym roku zdecydowano się na coroczny temat, który będzie przewodnikiem przy 

organizacji działań. Na rok 2021 corocznym tematem przewodnim jest «Green Sample 

Preparation» (Zielonej preparatyki próbki) i jest on poświęcony jego promocji. 

Aby osiągnąć wszystkie te ambitne cele, zaproszono kilku ekspertów europejskich na 

członków Network Committee. Zaangażowano także  wybitnych ekspertów spoza Europy, co 

umożliwi przejrzystość i rozpowszechnianie europejskich wysiłków. Członkowie sieci zachęcają 

do współpracy z badaczami z innych dziedzin nauki w celu transferu i upowszechniania wiedzy. 

Ponadto utworzono nowe specjalistyczne fora w analitycznych czasopismach naukowych, takich 

jak The Analytical Scientist, na których będą zamieszczane artykuły opisujące ogólne teoretyczne, 

eksperymentalne i „zielone” aspekty metod, a także praktyczne zastosowania. 

 

Ważnym celem Grupy Badawczej ds. Preparatyki Próbek i Sieci EuChemS-DAC jest 

wzmocnienie powiązań między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym, który będzie 

służył jako centrum wymiany informacji.  

 

Głównymi członkami grupy badawczej są: prof. Elia Psillakis (kierownik), prof. Slavica 

Ražić (University of Belgrade, Serbia), prof. Manuel Miro (University of the Balearic Island, 

Hiszpania), prof. Stig Pedersen-Bjergaard (University of Oslo, Norwegia), prof. Marcela Alves 

Segundo (University of Porto, Portugalia), prof. Charlotta Turner (Lund University, Szwecja), 

prof. Sibel Ozkan (Ankara University, Turcja), dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), dr hab. Ezel Boyaci, prof. METU (Middle East Technical 

University Turcja) oraz międzynarodowi członkowie: prof. Janusz Pawliszyn (University of 

Waterloo, Kanada) i prof. Gangfeng Ouyang (Sun Yat-Sen University, Chiny). 

 

W Sieci działają trzy Grupy Robocze (WG): 

 

1. WG1. Science and Fundamentals (Nauka i podstawy), z Antonio Martín-Esteban, 

Department of Environment & Agronomy at INIA, Madrid, Hiszpania, Giorgia Purcaro, 

Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liége, Belgia oraz Victoria Samanidou, Department of 

Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Grecja jako liderami Grupy. 

2. WG2. Automation, Innovation and Entrepreneurship (Automatyzacja, innowacje i 

przedsiębiorczość), z Jonas Bergquist, Department of Chemistry at Uppsala University, Szwecja, 

Carlo Bicchi, Pharmaceutical Biology, University of Torino, Włochy, Frank David, Research 

Institute for Chromatography (RIC) in Kortrijk, Belgia oraz Luigi Mondello, University of 

Messina, Włochy jako liderami grupy. 

3. WG3. Information Exchange and Networking (Wymiana informacji i tworzenie Sieci), z 

Cecilia Cagliero, Department of Drug, Science and Technology, University of Turin, Włochy, 

Rafael Lucena Department of Analytical Chemistry, Institute of Nanochemistry, University of 



 
 
Córdoba, Hiszpania oraz Mariosimone Zoccali, University of Messina, Włochy jako liderami 

grupy. 

 

Francisco Pena-Pereira (University of Vigo, Hiszpania) jest menedżerem ds. komunikacji, a 

Ángela I. López-Lorente (University of Córdoba, Hiszpania) jest kierownikiem ds. reklamy 

Sieci. 

 

Grupa i Sieć EuChemS-DAC ds. Preparatyki próbek zaprasza europejskich i 

pozaeuropejskich naukowców i specjalistów zainteresowanych preparatyką próbek, w tym 

zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców, do dołączenia do zespołu. Zostanie 

członkiem jest łatwe i bezpłatne. Wszyscy członkowie naszej sieci mogą zwiększyć możliwości 

nawiązywania kontaktów, zyskać widoczność, dzieląc się swoją pracą z innymi członkami, 

uczestniczyć w działaniach zespołowych w celu rozpowszechniania znaczenia przygotowania 

próbek w wielu branżach oraz otrzymywać najnowsze aktualizacje w tej dziedzinie. 

W Polsce EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network ma przyjemność 

współpracować z Komitetem Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim 

Towarzystwem Metabolomicznym. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

dr hab. Barabra Bojko, prof. UMK 

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej  

Wydział Farmaceutyczny  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Ul. dr A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz 

tel. 52 585-35-64 

email: bbojko@cm.umk.pl 
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