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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 

Świątkowska-Warkocka Żaneta,  

dr hab.  

NZ34, Zaneta.Swiatkowska@ifj.edu.pl  

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – 

synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne. 

Zastosowania krzemu i jego związków są bardzo rozległe, od 

mikroprocesorów do ogniw słonecznych i detektorów.  

W wyniku zmniejszenia wielkości kryształów krzemu, pojawiają 

się nowe właściwości, które są obiecujące zarówno dla poprawy 

obecnej technologii krzemowej, jak również dla rozwoju nowych 

zastosowań dla krzemu i jego związków. Cząstki krzemu 

wykazują własności fotoluminescencji po ekspozycji na 

promieniowanie UV, a także wykazują elektroniczne 

właściwości, które mogą się różnić od własności krzemu 

objętościowego. Znalezienie zależności między wewnętrzną  

i zewnętrzną strukturą tych cząstek a ich właściwościami 

elektrooptycznymi da możliwość lepszego zrozumienia i kontroli 

charakterystyk cząstek, co w dalszej perspektywie pozwoli na 
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optymalizację produkcji tych materiałów i wykorzystanie ich w 

urządzeniach takich jak ogniwa fotowoltaiczne i aplikacje LED. 

Przedmiotem pracy będzie synteza metodami laserowymi cząstek 

krzemu i związków krzemu, oraz kompleksowe badania ich 

własności strukturalnych i optycznych. Badania strukturalne będą 

przeprowadzone przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego, 

elektronowej mikroskopii transmisyjnej i mikroskopii sił 

atomowych. Pomiary własności optycznych przeprowadzone 

zostaną za pomocą spektrometrów UV-vis i PL. Ważnym 

elementem pracy będzie znalezienie zależności między 

wielkością, strukturą i własnościami optycznymi otrzymanych 

cząstek. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych 

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i 

umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku  

obsługa programów graficznych (np. Corel Draw); 

obsługa programów do analizy danych (np. Origin, SigmaPlot) 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Zaneta Switkowska-Warkocka 

Ph.D. 

Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 

Zaneta.swiatkowska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Composite particles based on silicon and its compounds - 

laser synthesis, structural and optical properties. 

The applications of silicon and its compounds are very wide, 
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from microprocessors to solar cells and detectors. 

As a result of reducing the size of the silicon crystals, new 

properties appear which are promising both for improving the 

current silicon technology as well as for the development of new 

applications for silicon and its compounds. The silicon particles 

exhibit photoluminescence properties after exposure to UV 

radiation, and also exhibit electronic properties that may differ 

from the properties of silicon volumetric. Finding the 

relationship between the internal and external structure of these 

particles and their electro-optical properties will give the 

possibility of better understanding and control of particle 

characteristics, which in the long term will allow to optimize the 

production of these materials and use them in devices such as 

photovoltaic cells and LED applications. 

The subject of the work will be the synthesis of silicon particles 

and silicon compounds by laser methods, as well as 

comprehensive studies of their structural and optical properties. 

Structural investigations will be carried out using an X-ray 

diffractometer, transmission electron microscopy and atomic 

force microscopy. Measurements of optical properties will be 

carried out using UV-vis and PL spectrometers. An important 

element of the work will be to find relationships between the 

size, structure and optical properties of the particles obtained. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

knowledge of the experimental methods for studying solids 

knowledge of English at a communicative level enabling reading 

of scientific articles in this language 

ability to use graphic programs (eg Corel Draw) 

ability to use data analysis programs (eg Origin, SigmaPlot) 

5 Sources of financing  

 


