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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 

Bilski Paweł, prof. dr hab., Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 

Pawel.Bilski@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Mrozik Anna, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 

Anna.Mrozik@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Rozwój metod określania dawek w dozymetrii awaryjnej.  

W sytuacji nagłego zdarzenia radiacyjnego (awaria jądrowa czy 

atak terrorystyczny) większość narażonych na promieniowanie 

jonizujące osób (przede wszystkim cywilnych) nie będzie 

wyposażona w profesjonalne detektory promieniowania. 

Jednocześnie w takiej sytuacji potrzebna będzie szybka ocena 

dawek w celu segregacji poszkodowanych według stopnia urazu i 

konieczności natychmiastowej pomocy medycznej (triaż).  

Dla takiej szybkiej oceny narażenia radiologicznego ludności 

niezbędna jest więc dozymetria awaryjna.  

Awaryjne pomiary dawek promieniowania w przypadku 

zdarzenia radiacyjnego to obecnie „gorący” temat badawczy w 

wielu krajach.  Idea tych pomiarów opiera się na wykorzystaniu 

efektów fizycznych wywołanych przez promieniowanie (głównie 

jest to generowana przez promieniowanie luminescencja) w 
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różnych przedmiotach osobistego użytku takich jak banknoty, 

elementy elektroniczne czy leki.  

Tematem pracy będzie rozwój nowych oraz dotychczasowych 

metod szacowania dawek w dozymetrii awaryjnej z 

wykorzystaniem przedmiotów osobistych.  

W pracy doktorskiej wykorzystane zostaną metody termicznie i 

optycznie stymulowana luminescencja (TL i OSL). Kandydat 

będzie miał za zadanie przeprowadzić analizy luminescencji 

badanych materiałów, które posiadają swoje specyficzne cechy. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

wykształcenie wyższe techniczne/uniwersyteckie w zakresie 

fizyki, wiedza z zakresu fizyki promieniowania jonizującego, 

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2, 

doświadczenie przy wykonywaniu badań, opracowywaniu 

danych 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Bilski Paweł, Professor, Institute of Nuclear physics Polish 

Academy of Sciences, Pawel.Bilski@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

Mrozik Anna, Institute of Nuclear physics Polish Academy of 

Sciences, Anna.Mrozik@ifj.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Development of methods for emergency dosimetry 

During an uncontrolled release of radiation (nuclear accident or 

terrorist attack), people may be exposed to ionizing radiation. It 

is highly probable that they (primarily civilians) will not be 

equipped with professional radiation detectors. In such a 

situation, quick assessment of the absorbed dose is essential in 

order to implement triage, i.e segregation of victims according to 

the degree of radiation exposure and immediate medical 

treatment. For such a quick assessment of the radiological 

exposure of the population, emergency dosimetry is necessary.         
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The measurements of emergency radiation doses is currently a 

“hot” research topic in many countries. For these measurements, 

the effects caused by radiation (mainly it is luminescence 

generated by radiation) in objects of personal items such as 

banknotes, electronic components, or pharmaceuticals are used.  

The aim of this work is development of a new and existing 

method of dose estimation in emergency dosimetry based on 

measurements of personal items.  

Thermally and optically stimulated luminescence (TL and OSL) 

methods will be used in the doctoral thesis. The tasks for the 

candidate are:  conducting luminescence measurements and 

analysis of the tested materials, which have their own special 

features. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

Master’s degree (technical/University education) in physics, 

knowledge of the physics of ionizing radiation, English at level 

B2, experience in performing research and processing data    

5 Sources of financing  

 

 

 

  


