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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 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Zastosowanie spektroskopii MAS NMR w badaniach 

materiałowych.  

Spektroskopia MAS NMR (magic angle spinning nuclear magnetic 

resonance) jest techniką wykorzystywaną w badaniach ciał stałych, 

umożliwiającą analizę ich składu oraz struktury.  Dzięki wirowaniu 

próbki pod kątem „magicznym” (54,7°) względem pola 

magnetycznego, możliwe jest uzyskanie widma zawierającego szereg 

linii, których analiza umożliwia precyzyjne określenie względnych 

zawartości szeregu jąder rezonansowych, ich wzajemnej koordynacji 

czy umiejscowienia w strukturze krystalicznej.  

Tematyka pracy będzie obejmować opcjonalnie dwie grupy 

zagadnień: 

- Badania struktury polimerów, bioaktywnych szkieł nieorganicznych 

i nowych materiałów mikroporowatych i ceramicznych, jak również 

ocenę efektywności nowych metod syntezy nanomateriałów 

stosowanych w elektronice i fotowoltaice. Badania te będą 

realizowane we współpracy z wydziałami Inżynierii Materiałowej i 

Ceramiki oraz Paliw i Energii AGH. 

- Badanie struktury i własności sit molekularnych oraz wpływu 

modyfikacji struktury zeolitów na ich własności katalityczne, 
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realizowane we współpracy z Instytutem Chemii UJ oraz Instytutem 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.  

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

- ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych (fizyka, 

chemia) lub inżynierskich.  

- znajomość oprogramowania do analizy danych (np. Matlab,  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 doktorskiego możliwe z prac zleconych 

na rzecz projektów badawczych. 
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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 

 

3 Research subject 

Title 

Short description, up 

to 250 words 

Application of MAS NMR spectroscopy in material research  

MAS NMR spectroscopy (magic angle spinning nuclear magnetic resonance) 

is a technique used in the study of solids, enabling the analysis of their 

composition and structure. Due to the spinning of the sample at the "magic" 

angle (54.7°) in relation to the magnetic field, it is possible to obtain a spectrum 

containing a number of lines, the analysis of which enables precise 

determination of the relative contents of a different resonance nuclei, their 

mutual coordination or location in the crystal structure.  

The subject of the work will optionally include two groups of issues: 

 - Research on the structure of polymers, bioactive inorganic glasses and new 

microporous and ceramic materials, as well as evaluation of the effectiveness 

of new methods of synthesizing nanomaterials used in electronics and 

photovoltaics. The research will be carried out in cooperation with the faculties 

of Materials Science and Ceramics as well as Fuels and Energy of the AGH.  

- Study of the structure and properties of molecular sieves and the influence of 

zeolite structure modification on their catalytic properties, carried out in 

cooperation with the Institute of Chemistry of the Jagiellonian University and 

the Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of 

Sciences. 

4 Additional 

requirements to the 

candidate 

- graduate study in Science or Engineering 

- knowledge of the data analysis software (e.g. Matlab,  Origin or other) 

- at least basic knowledge of computer programming  

- dedication to experimental scientific work 

- knowledge of English at working level 

5 Sources of financing Partial financial suport will be possible from the research projects related to the 

chosen topic. 
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