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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 ferrytowe – synteza laserowa, własności strukturalne, 

magnetyczne i ich możliwa aplikacja biosensoryczna.  

Nanocząsteczki ferrytowe są bardzo interesującymi materiałami 

ze względu na ich właściwości magnetyczne, elektryczne, 

optyczne i chemiczne, wysoką stabilność termiczną i chemiczną. 

Dzięki temu mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach 

biomedycznych czy elektronicznych oraz w oczyszczalniach 

ścieków. 

Nanocząstki magnetyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem 

ze względu na ich zdolność do manipulowania nimi po 

przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego, dzięki czemu 

mogą być wykorzystywane jako czujniki gazów, katalizatory, 

fotokatalizatory lub absorbenty. 

Wiadomo, że właściwości cząstek zależą od ich wielkości, 

kształtu i składu. W przypadku nanokompozytów bardzo ważna 

jest również struktura wewnętrzna. Dlatego zrozumienie i 
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znalezienie związku między rozmiarem, składem, strukturą i 

właściwościami ma kluczowe znaczenie dla zastosowań cząstek 

jako m.in. biosensorów. 

Przedmiotem pracy będzie synteza metodami laserowymi cząstek 

ferrytów oraz kompleksowe badania ich własności 

strukturalnych, magnetycznych i katalitycznych. Badania 

strukturalne będą przeprowadzone przy pomocy dyfraktometru 

rentgenowskiego, elektronowej mikroskopii transmisyjnej i 

skaningowej. Pomiary własności katalitycznych przeprowadzone 

zostaną za pomocą spektrofotometrów, natomiast własności 

magnetyczne za pomocą magnetometru typu SQUID. Ważnym 

elementem pracy będzie znalezienie zależności między 

wielkością, strukturą i własnościami 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 

Świątkowska-Warkocka Żaneta,  

dr hab.  

NZ34, Zaneta.Swiatkowska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Ferrite particles - laser synthesis, structural and magnetic 

properties and their possible biosensor application. 

Ferrite nanoparticles are very interesting materials due to their 
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magnetic, electrical, optical and chemical properties, high 

thermal and chemical stability. Thanks to this, they can be used 

in biomedical and electronic devices as well as in sewage 

treatment plants. 

Magnetic nanoparticles were of great interest for their ability to 

manipulate them when applied to an external magnetic field, 

making them suitable for use as gas sensors, catalysts, 

photocatalysts or absorbents. 

It is known that the properties of particles depend on their size, 

shape and composition. In the case of nanocomposites, the 

internal structure is also very important. Therefore, understanding 

and finding the relationship between size, composition, structure 

and properties is crucial for the applications of particles as 

biosensors. 

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

by laser methods, as well as comprehensive studies of their 

structural, magnetic and catalytic properties. Structural 

investigations will be carried out using an X-ray diffractometer, 

transmission and scanning electron microscopy. Measurements 

of catalytical properties will be carried out using 

spectrophotometers,  and magnetic properties -SQUID 

magnetometer. An important element of the work will be to find 

relationships between the size, structure, catalytic and magnetic 

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  
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