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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 

Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte/dr hab.  

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków 

Malgorzata.Jasiurkowska-Delaporte@ifj.edu.pl  

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

przewidywany 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badanie właściwości fizykochemicznych elektroprzędzonych 

włókien kompozytowych polimer/substancja lecznicza  

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się nośniki 

leków oparte na włóknach wytwarzanych metodą 

elektroprzędzenia. Jest to technika otrzymywania włókien z 

roztworu polimeru przy wykorzystaniu sił elektrostatycznych. 

Zaletą takich systemów jest możliwość kontrolowania szybkości 

uwalniania leków poprzez odpowiedni skład oraz morfologię 

włókien. Układy polimer-lek wykazują odmienną dynamikę 

molekularną (molekularne procesy relaksacyjne) oraz własności 

termodynamiczne niż jej składniki. Zmianie stężenia leku w 

matrycy polimerowej towarzyszy międzyinnymi zmiana 

temperatury przejścia szklistego układu. Celem pracy będzie 

zrozumienie relacji pomiędzy własnościami fizykochemicznymi 

włókien a szybkością uwalniania leku. Wyników badawczych 

dostarczą następujące metody eksperymentalne: szerokopasmowa 
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spektroskopia dielektryczna, spektroskopia w podczerwieni, 

skaningowa kalorymetria różnicowa, analiza 

termograwimetryczna, spektroskopia Uv-vis 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

-znajomość zagadnień związanych z materią miękką 

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca prezentację 

wyników naukowych w formie pisemnej i ustnej  

- doświadczenie w pracy z aparaturą badawczą  

- ukończone studia magisterskie na kierunku: fizyka, chemia, 

inżynieria materiałowa lub pokrewnym 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte/dr hab.  

Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, PL31342 

Krakow, Poland 31-342 Kraków  

 Malgorzata.Jasiurkowska-Delaporte@ifj.edu.pl  

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

expected 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Studies on physicochemical properties of electrospun 

polymer/pharmaceutical drug composite fibers  

In recent years, electrospun fibers as drug delivery systems have 

been the subject of great interest. The electrospinning is a 

method of obtaining fibers from polymer solution using 

electrostatic forces. The advantage of drug-loaded fibers is the 

ability to control drug release by the composition and structure 

of fibers. Polymer-drug systems show different molecular 

dynamics (molecular relaxation processes) and thermodynamic 

properties than its components. The change in the concentration 

of the drug in the polymer matrix is accompanied by, among 

other things, the change in the transition temperature of the 

system. The aim of this work is to understand the relationship 

between the physicochemical properties of fibers and the drug 

release rate. The research results will be obtained by the 

following experimental methods: broadband dielectric 
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spectroscopy, infrared spectroscopy, differential scanning 

calorimetry, thermogravimetric analysis, Uv-vis spectroscopy 

4 Additional requirements to 

the candidate 

-knowledge of the topics related to soft matter  

- English language skills enabling the presentation of scientific results 

in written and oral form  

- experience with research equipment  

- master degree in physics, chemistry, material sciences, or a related 

field 

5 Sources of financing  

 

 

 

  


