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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 

Wojciech Gieszczyk 

dr hab.  

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

PAN, 31-42 Kraków, ul. E.W. Radzikowskiego 152  

Wojciech.Gieszczyk@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  

Charakterystyka emisji luminescencji kryształów granatów 
pod kątem możliwości ich zastosowania w dozymetrii 
promieniowania jonizującego 

 

Materiały o strukturze granatu są współcześnie intensywnie rozwijane z 
uwagi na ich bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Chodzi głównie o 
zastosowania w optyce i optoelektronice, ale również jako ośrodki 
czynne w laserach, czujniki scyntylacyjne, czy fotodetektory 
promieniowania jonizującego. Materiały o strukturze granatu, 
otrzymywane w postaci monokryształów, są znanymi luminoforami o 
wysokiej wydajności emisji podczas wzbudzania promieniowaniem 
wysokoenergetycznym. Materiały te są także doskonałymi matrycami 
dla domieszek jonów ziem rzadkich. Oznacza to, że własności takich 
materiałów można w pewnym stopniu przewidzieć i zaprojektować już 
na etapie syntezy. Doskonała jakość optyczna i łatwe domieszkowanie 
pierwiastkami ziem rzadkich powodują, że materiały o strukturze 
granatu można dziś badać pod kątem wielu zastosowań 
luminescencyjnych. 

 

W ramach proponowanego tematu pracy zbadany zostanie wpływ 
warunków krystalizacji wybranych granatów wieloskładnikowych na ich 
właściwości optyczne, strukturalne, luminescencyjne i dozymetryczne. 
Kryształy będą otrzymywane z fazy roztopionej przy użyciu 
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nowoczesnej metody mikrowyciągania w dół. Otrzymane kryształy będą 
badane pod kątem wykazania ich dualnej natury, jako wydajnych 
scyntylatorów oraz fosforów magazynujących energię do pomiarów 
promieniowania jonizującego i zastosowań dozymetrycznych. Temat 
obejmuje zagadnienia z pogranicza fizyki ciała stałego i inżynierii 
materiałowej. 

 

W ramach pracy Kandydat zapozna się z metodami otrzymywania 
monokryształów z fazy roztopionej oraz weźmie udział, bądź 
przeprowadzi samodzielnie proces wzrostu kryształu wybranego 
granatu. Kryształy otrzymywane będą metodą mikrowyciągania w dół 
na unikalnym stanowisku zainstalowanym w NZ63 IFJ PAN (na chwilę 
obecną jest to jedno z dwóch tego typu stanowisk w Polsce). Ponadto 
Kandydat zapozna się z podstawami dozymetrii luminescencyjnej oraz 
samodzielnie przeprowadzi pomiary widm luminescencji stymulowanej 
termicznie i optycznie otrzymanych kryształów przy użyciu 
nowoczesnego, półautomatycznego czytnika Risø-TL/OSL-DA-20. Do 
zadań Kandydata należeć będzie również analiza zgromadzonych 
danych pomiarowych oraz ich graficzna prezentacja za pomocą 
dowolnie wybranego oprogramowania 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 podstawowa wiedza w zakresie fizyki ciała stałego 
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie 

publikacji naukowych 
 umiejętność obsługi dowolnego programu komputerowego, 

umożliwiającego graficzną prezentację i analizę danych pomiarowych 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

- 

 

1 Supervisor:  name/surname, 
degree, affiliation,  e-mail 
address 

Wojciech Gieszczyk 
Associate Professor 
The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics 
Polish Academy of Sciences, 31-342 Krakow, E.W. 
Radzikowskiego street, No. 152  

Wojciech.Gieszczyk@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address 

- 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 
words 

Characteristics of luminescence emission of garnets crystals for 
their possible use in dosimetry of ionizing radiation 

Materials of a garnet structure are this day intensively developed due 
to their very wide range of applications. These are mainly the 
applications in optics and optoelectronics, but also as active media in 
solid-state lasers, scintillation sensors or photo-detectors of ionizing 
radiation. Garnet-structured materials obtained in the form of single 
crystals are well-known phosphors with high emission efficiency during 



 

 

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

 
 

excitation with high-energy radiation. These materials are also excellent 
matrices for doping with rare-earth ions. This means that the properties 
of such materials can to some extent be predicted and designed already 
at the stage of synthesis. Thanks to the excellent optical quality and 
easy doping with rare-earth elements, materials of a garnet structure 
can now be tested for many luminescent applications. 

 

As part of the proposed topic, the influence of the crystallization 
conditions of selected garnets on their optical, structural, luminescent 
and dosimetric properties will be examined. The crystals will be grown 
from the melt using a modern micro-pulling-down method. The obtained 
crystals will be tested to demonstrate their dual nature as efficient 
scintillators as well as the energy storage phosphors suitable for 
ionizing radiation measurements and dosimetric applications. The topic 
covers issues from the border of solid-state physics and materials 
engineering. 

 

As part of the work, the Candidates will learn the methods of single 
crystals growth from the melt and will participate or conduct the crystal 
growth process of selected garnets on their own. The crystals will be 
obtained by the micro-pulling-down method on a unique device installed 
at NZ63 IFJ PAN (currently it is one of two such devices in Poland). In 
addition, the Candidates will learn the basics of luminescence 
dosimetry and independently carry out the measurements of thermally 
and optically stimulated luminescence spectra of the obtained crystals 
using a modern, semi-automatic Risø-TL/OSL-DA-20 reader. The 
Candidate's tasks will also include the analysis of the collected 
measurement data and their graphical presentation using any chosen 
software. 

4 Additional requirements to 
the candidate 

 basic knowledge in the field of solid-state physics 
 knowledge of English at a level that allows reading scientific publications 
 ability to use any computer program that allows graphical presentation and 

analysis of measurement data 

5 Sources of financing - 

 

 

 

  


