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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan, Instytut Fizyki 

Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie e-mail: magdalena.parlinska@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Dr inż. Joanna Depciuch Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie e-

mail: joanna.depciuch@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Mikroskopia Nanolive 3D w połączeniu ze spektroskopią 

FTIR -ATR pyłków i miodów, jako narzędzie do 

identyfikacji monopyłkowych miodów  

 

 

Celem pracy doktorskiej będzie stworzenie procedur 

pozwalających na identyfikację monopyłkowych miodów 

metodami chemometrycznymi i spektroskopowymi (oscylacyjna 

spektroskopia w podczerwieni (FTIR)-ATR). Spektrum 

wybranego pyłku będzie użyte jako referencja w celu określenia 

zawartości tego pyłku w badanych próbkach miodu. In wyższa 

zawartość danego pyłku w danym gatunku miodu, tym więcej 

podobieństw będzie obserwowane w widmach obydwu próbek, 

podczas gdy widma innych gatunków miodów będą się znacząco 

różniły. Otrzymane widma zostaną poddane analizie statystycznej 

(PCA-LDA) oraz HCA. W celu określenia zmian strukturalnych 

zostanie przeprowadzona analiza składowych pasm widm FTIR 

w zakresie (1000-1700 cm-1) i obliczona zostanie druga pochodna. 

Ponadto, holotomograficzny mikroskop Nanolive 3D CX-A o 

super rozdzielczości pozwoli na bezpośrednie zobrazowanie i 

policzenie procentowej zawartości danego typu pyłku w stosunku 

do wszystkich rodzajów pyłków znajdujących się w badanej 

próbce danego gatunku miodu. 
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Poza badaniami wykonywanymi w ramach realizowania 

rozprawy doktorskiej, doktorant będzie uczestniczył w 

konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, będzie 

brał czynny udział w seminariach oraz sympozjach. Zapozna się 

z najnowocześniejszymi metodami pomiarowymi oraz zdobędzie 

doświadczenie w ich wykorzystywaniu. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie oraz 

zrozumienie najnowszych prac naukowych  

 zdolności manualne/laboratoryjne  

 ukończone studia na kierunku fizyka / biotechnologia /  chemia 

/ inżynieria materiałowa  

 chęć do samokształcenia się oraz do pracy  

 zaangażowanie 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation, e-mail 

address 

Prof. Magdalena Parlinska-Wojtan, Institute of Nuclear Physics 

Polish Academy of Sciences e-mail: 

magdalena.parlinska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

PhD Joanna Depciuch Institute of Nuclear Physics Polish 

Academy of Sciences e-mail: joanna.depciuch@ifj.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Nanolive 3D microscopy combined with FTIR-ATR 

spectroscopy of pollen and honey as tools for unifloral honey 

authentication 

 

The aim of this study will be develop procedures allowing for 

authentication of unifloral honey by chemometrics methods and 

spectroscopy. The Fourier Infrared Spectroscopy (FTIR)-ATR 

spectrum of one chosen type of pollen will be used as a reference 

to determine content of this pollen within the investigated honey 

samples. The higher percentage of the respective pollen 

contained the respective honey, the more similarities will be 

observed between the spectra of these two samples, while the 

spectra of other honey types will differ significantly. The 

obtained spectra will be subjected to Principal Component 

Analysis-Linear Discriminant Analysis (PCA-LDA) and 

Hierarchical Cluster Analysis (HCA). In order to determine 

structural changes, the analysis of the component bands of the 

FTIR spectra in the range (1000-1700 cm-1) will be performed 
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and the second derivative will be calculated. On the other hand, 

the Nanolive 3D CX-A super-resolution microscope will allow 

to directly image and count the dominant pollen type in respect 

to all pollen types contained in the investigated honey sample. 

Moreover, in addition to the work, the doctoral student will 

participate in conferences, seminars and symposia. Furthermore, 

the student will get acquainted with the latest measurement 

methods and will gain experience in their use. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

 English knowledge allowing reading and understanding 

scientific papers  

 manual / laboratory skills  

 completed studies in the field of physics / biotechnology / 

chemistry / materials engineering  

 willing to develop self-education and to work hard 

 involvement 

5 Sources of financing  

 

 

 

  


