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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 

Żaneta/Świątkowska-Warkocka, dr hab., IFJ PAN, NZ34, 

zaneta.swiatkowska@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Mohammad Sadegh/Shakeri, dr, IFJ PAN, NZ34, 

ms.shakeri@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badanie heterozłączy schemat typu- Z Mo-TiO2/Grafen/Ce i 

P-SrTiO3 Nano Piezo-Fotokatalizatory: Eksperyment i 

symulacje DFT 

Paliwa kopalne są znane jako jedno z najważniejszych globalnych 

wyzwań XXI wieku i do tej pory podjęto wiele wysiłków w celu 

znalezienia idealnych alternatyw dla tych paliw. Do 

najciekawszych z nich należy wodór, który jest czystym paliwem, 

które można wytworzyć z rozszczepiania wody za pomocą 

fotokatalizatorów. Materiały fotokatalizatorów pochłaniają 

promieniowanie słoneczne w celu wytworzenia ekscytonów 

wykorzystywanych do katalizy i mających zastosowanie jako 

producenci zielonej energii, reduktory zanieczyszczeń powietrza 

i tak dalej. Na piezo-fotokatalizatory wzbudzane energią 

słoneczną wpływają również stymulatory dźwiękowe, co 

prowadzi do poprawy wydajności katalitycznej. Obecnie 

wprowadza się trzy główne strategie poprawy fotokatalizy, tj. 

domieszkowanie półprzewodników w celu przegrupowania pasm 
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wzbronionych, tworzenie heterozłączy w celu utrudnienia 

rekombinacji oraz wykorzystanie nośnika ładunku do szybkiego 

transportu nośników. Tutaj zaproponowaliśmy nanocząsteczki 

perowskitu SrTiO3 domieszkowane fosforem (P) i cerem (Ce) i 

TiO2-molibdenem (Mo) połączone nanocząstkami grafenu jako 

właściwe heterozłącze schematu Z dla fotokatalizy 

piezoelektrycznej. Głównym celem tego projektu jest zbadanie 

interakcji interfejsów podczas synergicznego wzbudzenia 

słonecznego i dźwiękowego. Wytwarzanie heterozłącza typu Z 

inicjowane jest poprzez wprowadzenie wspomnianych domieszek 

do nanowymiarowych struktur rutylowych TiO2 i SrTiO3 metodą 

reakcji w stanie stałym, czyli mechanicznego stopowania. 

Następnie otrzymane proszki są łączone z arkuszami 

zredukowanego tlenku grafenu techniką fotoredukcji. DFT będzie 

wykorzystywana do obliczania struktury elektronowej 

wspomnianych materiałów i ich interfejsów. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

- mgr  fizyki, chemii lub materiałoznawstwa 

- doświadczenie związane z fotokatalizatorami 

- znajomość metod obliczeniowych m.in. Dynamiki 

Molekularnej (MD), Teorii Funkcjonału Gęstości (DFT). 

Umiejętność kodowania przy użyciu Python/Matlab 

będzie dodatkowym atutem.  

- umiejętność pracy w grupie 

- dorobek publikacyjny 

- biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim jest 

koniecznością 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

NCN-SONATA 
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1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Żaneta/Świątkowska-Warkocka, Ph.D., IFJ PAN, NZ34, 

zaneta.swiatkowska@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

Mohammad Sadegh/Shakeri, Ph.D., IFJ PAN, NZ34, 

ms.shakeri@ifj.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Study the Z-scheme hetrojunction of Mo-TiO2/Graphene/Ce 

& P- SrTiO3 Nano Piezo-Photocatalyst: Experimental and 

DFT simulations 

Fossil fuels are known as one of the most important global 

challenges in the 21st century and numerous efforts have done 

so far to find ideal alternatives for these fuels. Among the most 

interesting of them is hydrogen, which is a clean fuel that could 

be fabricated from water splitting using photocatalysts. 

Photocatalyst materials absorb solar irradiation to produce 

excitons utilized for the catalysis of species applicable as green 

energy producers, air pollutant removers, and so on. Piezo-

photocatalysts excited by solar energy are affected also by sonic 

stimulants leading to improved catalytic performances. 

According to the state-of-the-art, three major strategies have 

been introduced for improvement of photo-catalysis i.e. doping 

of semiconductors for rearrangement of band gaps, making 

heterojunctions for hindering recombination, and using a charge 

carrier support for fast transportation of carriers. Here, we 

proposed Molybdenum (Mo) doped rutile TiO2 and Phosphor (P) 

& Cerium (Ce) co-doped perovskite SrTiO3 nanoparticles 

composited by graphene nano-sheets as a proper Z-scheme 

heterojunction for piezo-photocatalysis. The main objective of 

this project is to study the interactions of interfaces during 
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synergic solar-sonic excitation. Production of Z-scheme 

heterojunction is initiated by the introduction of the mentioned 

dopants into the nano-sized rutile TiO2 and SrTiO3 structures 

using a solid-state reaction method i.e. mechanical alloying. 

Then, the resulting powders are composited with the reduced 

graphene oxide sheets using photo- reduction technique. DFT is 

also utilized for calculation of electronic structure of the 

mentioned materials and their interfaces.   

4 Additional requirements to 

the candidate 

- M.Sc. of Physical/Chemical Science or Materials Science 

- Previous experience related to photocatalyst materials 

- Familiar with computational materials science methods e.g. 

Molecular Dynamics (MD), Density Functional Theory (DFT). 

Coding ability using Python/Matlab is a plus. 

- Ability to work in group 

- Suitable publication record 

- Enough profiency in English is a must 

5 Sources of financing NCN-SONATA 

 

 

 

  


