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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 

Władysław Węglarz, dr hab., Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego (opcjonalnie), 

jednostka, adres e-mail 

Krzysztof Jasiński, dr, Krzysztof.Jasinski@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Analiza własności fizykochemicznych farmaceutycznych postaci 

leku w trakcie procesu uwalniania substancji czynnej przy użyciu 

technik magnetycznego rezonansu jądrowego.  

Rożne typy postaci leku oparte na matrycach polimerowych 

charakteryzują się specyficzną strukturą i lokalnymi właściwościami 

fizykochemicznymi w zależności od użytych składników (substancja 

lecznicza i substancje pomocnicze), technologii wytwarzania, 

parametrów technologicznych, rozmiaru a także miejsca zastosowania. 

Przedmiotem badań będą nastepujące postacie leku: matrycowe 

postacie leku o modyfikowanym uwalnianiu, gastroretentywne 

matrycowe postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, opatrunki 

(hydrożelowe membrany z substancja leczniczą), dopochwowe 

matrycowe postacie leku, implanty oraz matrycowe dopoliczkowe 

postacie leku.  
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Celem prac jest opracowanie dedykowanego podejścia do 

poszczególnych postaci leku tak by analiza właściwości 

fizykochemicznych w trakcie uwalniania substancji leczniczej 

pozwalała na wsparcie procesu badawczo-rozwojowego. Transport 

masy (rozpuszczalnika), mobilizacja polimeru, interakcja lek-polimer-

rozpuszczalnik będą badane głównie za pomocą całej gamy technik 

magnetycznego rezonansu jądrowego i obrazowania magnetyczno-

rezonansowego 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

- ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub 

inżynierskich  

- znajomość oprogramowania do analizy danych i/lub obrazów (np. 

Matlab. ImageJ, Origin) 

- znajomość programowania przynajmniej na poziomie podstawowym 

- zapał do eksperymentalnej pracy badawczej 

- znajomość języka angielskiego w słowie i piśmie na poziomie 

pozwalającym na efektywne korzystanie z literatury i 

przygotowywanie tekstów 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

Dofinansowanie stypendium możliwe ze zleceń w ramach projektu: “ 

Innovative testing methodology for drug products under development” 

(POIR.04.01.04-00-0142/17)”.  
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1 Supervisor:  

name/surname, 

degree, affiliation,  e-

mail address 

Władysław Węglarz, dr hab., Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  

affiliation,e-mail 

address 

Krzysztof Jasiński, dr, Krzysztof.Jasinski@ifj.edu.pl 

3 Research subject 

Title 

Short description, up 

to 250 words 

Assessment of physicochemical properties of various dosage forms during 

drug release –comprehensive approach using NMR/MRI . 

Various types of polymer based dosage forms are characterized by specific 

structure and local properties due to different excipient sets, different technology 

and technological parameters, size and others. Following types of dosage forms 

will be studies: modified release matrix dosage forms, gastroretentive modified 

release matrix dosage forms, wound dressings (hydrogel membranes with drug 

substance), intravaginal matrix dosage forms, implants, and buccal matrix 

dosage forms.  

The issue is to establish approaches to specific dosage forms to be able to aid 

development process by characterizing physicochemical properties of the 

matrices during drug release. Mainly NMR/MRI methods will be used to assess 

mass (solvent) transport, polymer mobilization, drug-solvent interaction and 

others. 

4 Additional 

requirements to the 

candidate 

- graduate study in Science or Engineering 

- knowledge of the data and/or image analysis software (e.g. Matlab, ImageJ, 

Origin or other) 

- at least basic knowledge of computer programming  

- dedication to experimental scientific work 



 

 

ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
Tel. 12 662 8344 
e-mail:kisd@ifj.edu.pl 

 
 

- knowledge of English at working level 

5 Sources of financing Partial funding available from subcontracting within the framework of the 

project: “ Innovative testing methodology for drug products under 

development” (POIR.04.01.04-00-0142/17) 

 

 

 

  


