
 

 

 
 

	
Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	rekrutacji		 

  
Zgłoszenie zagadnienia badawczego realizowanego  

w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Jednostce: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
 

1  Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail  

 dr hab. Aneta Michna 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk 
aneta.michna@ikifp.edu.pl 
 

2  Nazwisko i imię 
promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

 dr Agata Pomorska 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk 
agata.pomorska@ikifp.edu.pl 
 

3  Temat zagadnienia 
badawczego+ krótki (do 
250 słów) opis tematyki 
badawczej   

Ilościowy opis wiązania i kontrolowanego uwalniania 
czynników wzrostu do biokompatybilnych warstw na bazie 
polisacharydów 
 
Głównymi celami proponowanej pracy doktorskiej jest: 1) 
opracowanie efektywnej metody wytwarzania stabilnych 
biomateriałów, formowanych przez sekwencyjną adsorpcję 
przeciwnie naładowanych makrojonów, na granicy ciało 
stałe/ciecz, 2) opis procesu wiązania/ uwalniania czynników 
troficznych (polipeptydów) na/z wielowarstwy, pod wpływem 
bodźca zewnętrznego (zmiana typu elektrolitu, pH, 
temperatury).  
Realizacja zaplanowanych celów badawczych będzie miała 
wymiar aplikacyjny. Opracowanie skutecznej metody 
tworzenia biomateriałów warstwowych pokrytych 
polipeptydami umożliwi efektywne uwalnianie czynników 
wzrostu o udowodnionym działaniu przeciwzapalnym, co 
wpłynie na opracowanie skutecznego leczenia trudno gojących 
się ran. 
Proponowane metody badawcze:  
1) optyczne - dynamiczne rozpraszanie światła, reflektometria 
2) elektrokinetycze -kombinacja elektroforezy z dopplerowską 
anemometrią laserową, potencjał przepływu, 
3) grawimetryczne –mikrowaga kwarcowej z dyssypacją 
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energii,  
4) mikroskopia sił atomowych,  
umożliwią kompletną charakterystykę fizykochemiczną: 
polisacharydów zdyspergowanych w roztworze oraz 
biomateriałów z zaadsorbowanymi polipeptydami. 
Realizacja niniejszego tematu umożliwi rozwój metodologii 
badawczej, wyjaśniającej proces tworzenia nowych 
biokompatybilnych materiałów oraz ilościowe określenie 
procesu adsorpcji polipeptydów, co pozwoli na optymalizację 
procesu wiązania łatwo degradowalnych polipeptydów do 
biomateriałów. Uzyskana w ten sposób wiedza może znaleźć 
zastosowanie w zdefiniowaniu istotnych parametrów 
fizykochemicznych, umożliwiających skuteczną adsorpcję, a 
przez kontrolowaną zmianę środowiska biomateriałów- 
efektywne uwalnianie aktywnych czynników wzrostu 
(czynników wzrostu fibroblastów / neurotrofin). 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 
(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

Tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych, fizycznych lub 
pokrewnych, 
bardzo dobra znajomość chemii fizycznej oraz chemii 
materiałów, 
dobra znajomość języka angielskiego 

5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Ph. D., D.Sc. Aneta Michna 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 
Polish Academy of Sciences,  
aneta.michna@ikifp.edu.pl 

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

Ph. D. Agata Pomorska 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 
Polish Academy of Sciences,  
agata.pomorska@ikifp.edu.pl 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Quantitative description of the binding and controlled 
releasing of growth factors to biocompatible 
polysaccharide-based films 
Development of an efficient method for production of stable 
biomaterials, formed by sequential adsorption of oppositely 
charged macroion, at solid/liquid interface, and the 
description of process of binding/release of trophic factors 
(polypeptides) to/from multilayer, under the influence of an 
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external stimulus (change of electrolyte type, pH, 
temperature) are the main objectives of the proposed 
dissertation. 
The realisation of the planned research objectives will have an 
application dimension. The development of an effective 
method for the formation of layered biomaterials coated with 
polypeptides will enable the efficient release of growth factors 
with proven anti-inflammatory effects. It would have an 
impact on the development of effective treatments for hard-to-
heal wounds. 
Proposed research methods:  
1) optical - dynamic light scattering, reflectometry 
2) electrokinetic - combination of electrophoresis with laser 
Doppler anemometry, streaming potential, 
3) gravimetric -quartz crystal microbalance with energy 
dispersion,  
4) atomic force microscopy,  
will enable the complete physicochemical characterisation of: 
polysaccharides dispersed in solution and biomaterials coated 
with polypeptides. 
The realisation of the topic will enable the development of a 
research methodology to elucidate the process of formation of 
new biocompatible materials and to quantify the adsorption 
process of polypeptides to optimise the binding of readily 
degradable polypeptides to biomaterials. The resulting 
knowledge may find application in defining the relevant 
physicochemical parameters for efficient adsorption and, 
through a controlled change in the environment of 
biomaterials, efficient release of active growth factors 
(fibroblast growth factors / neurotrophins). 

4  Additional requirements to 
the candidate (education, 
skills / courses) 

MSc in chemistry, physics or related field, 
Very good knowledge of physical chemistry and material 
science, 
Good knowledge of English 

5  Possible sources of 
financing, other than 
subsidy, e.g., scientific 
scholarship, research and 
travel costs, etc.  

  

	
 


