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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 

Magdalena Fitta, dr hab. 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Magdalena.Fitta@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  

Wyznaczanie stanów elektronowych w bistabilnych 

magnetykach molekularnych 

 

Jedną z najbardziej pożądanych cech magnetyków molekularnych 

jest możliwość przełączania poprzez czynniki zewnętrzne 

pomiędzy dwoma lub większą liczbą dobrze zdefiniowanych 

stanów magnetycznych. Przełączalność w układach 

koordynacyjnych można osiągnąć na różne sposoby, ale 

najwyraźniejsze efekty obserwuje się, gdy proces przełączania 

obejmuje konwersję pomiędzy różnymi stanami elektronowymi 

centrów metalicznych. Proces ten prowadzi to do zmian 

obserwowanych zarówno w momencie magnetycznym jak  i 

widmie elektronowym. Termiczne przejścia elektronowe 

występują w procesach spin crossover (SCO), jak również w 

procesach przenoszenia ładunku, zarówno pomiędzy jonami 

metali (MMCT), jak i z udziałem redoks-aktywnego liganda 

organicznego (VT).  

W ramach realizacji pracy przeprowadzone zostaną eksperymenty 

z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. 

Eksperymenty zostaną przeprowadzone na linii SOLABS 

synchrotronu SOLARIS z wykorzystaniem rentgenowskiej 

spektroskopii absorpcyjnej z całkowitą wydajnością fluorescencji 

oraz metody EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 
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Structure). Eksperyment ten pozwoli na poznanie mechanizmu 

procesów przenoszenia ładunku oraz przejść spinowych 

pomiędzy jonami metali w wybranych magnetykach 

molekularnych. W szczególności, zostanie określona struktura 

elektronowa i lokalna koordynacja związków molekularnych. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

-znajomość zagadnień związanych z oddziaływaniem 

promieniowania rentgenowskiego z materią 

- 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 

- doświadczenie w pracy z syntezą i przygotowaniem materiałów  

- znajomość metod synchrotronowych oraz elementów i aparatury 

linii badawczych będzie dodatkowym atutem 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Magdalena Fitta, dr hab. 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Magdalena.Fitta@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Determination of electronic states of bistable molecular 

magnets 

One of the most desired features of molecular magnets is the 

possibility of switching between two or more well-defined 

magnetic states under the influence of external stimuli. 

Switchablity in coordination systems can be achieved in different 

ways, but the most pronounced effects are observed if the 

switching process involves conversion between different 

electronic states of the metal centers. In that way, observable 

changes in a magnetic moment and electronic spectra are 

induced. Thermal electronic transitions occur in spin crossover 

(SCO), as well as charge transfer processes, either between metal 

ions (MMCT), or involving a redox-active organic ligand (VT).  

The implementation of the thesis will include experiments using 
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synchrotron radiation. The experiments will be performed at 

SOLABS beamline of SOLARIS synchrotron employing total 

fluorescence yield X-ray absorption spectroscopy as well as the 

Extended X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS) method. 

This experiment will allow the following mechanism of the 

charge-transfer and spin crossover processes between metal ions 

in selected molecular magnets. Particularly, the electronic 

structure and local coordination of molecular compouds. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

- knowledge of the topics related to the interaction of X-rays with 

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 

- experience with the synthesis and preparation of the materials 

- knowledge of synchrotron methods, beamline components and 

research equipment will be beneficial 

5 Sources of financing  

 

 

 

  


