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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  

 Pamin Katarzyna 
dr hab. 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk, ncpamin@cyf-kr.edu.pl 
 

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

  
 

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

Organiczno-nieorganiczne hybrydy: wzmacnianie efektu 
synergicznego dla poprawy aktywności katalitycznej w 
reakcji utleniania węglowodorów. 
Proponowana praca badawcza będzie polegała na 
zaprojektowaniu i syntezie nowych związków, organiczno-
nieorganicznych hybryd otrzymywanych w reakcji ligandów 
makrocyklicznych z heteropolikwasami i ich solami. Taka 
metoda syntezy pozwoli na otrzymanie mono-, bi- lub 
multimetalicznych materiałów hybrydowych. Właściwości 
katalityczne otrzymanych hybryd będą badane w trzech 
ważnych procesach chemicznych: utlenianiu cykloalkanów 
tlenem molekularnym, reakcji odwodnieniu alkoholi oraz 
epoksydacji terpenów przy użyciu nadtlenku wodoru i tlenu 
molekularnego. Jednym z zasadniczych celów proponowanej 
tematyki badawczej będzie wyjaśnienie mechanizmu efektu 
synergetycznego, który zwykle towarzyszy materiałom 
hybrydowym. 

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

Kandydatami mogą być absolwenci studiów magisterskich na 
kierunku chemia lub ochrona środowiska 

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

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Pamin Katarzyna 
DSc. 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, 
ncpamin@cyf-kr.edu.pl 

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

 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Organic-inorganic hybrids: enhancing the synergistic effect 
for improved catalytic activity in the oxidation of  
hydrocarbons 
The proposed research work will involve the design and 
synthesis of new compounds, organic-inorganic hybrids 
obtained by reacting macrocyclic ligands with heteropolyacids 
and their salts. This method of synthesis will make it possible 
to obtain mono-, bi- or multimetallic hybrid materials. The 
catalytic properties of the obtained hybrids will be studied in 
three important chemical processes: oxidation of cycloalkanes 
with molecular oxygen, dehydration reaction of alcohols and 
epoxidation of terpenes using hydrogen peroxide and 
molecular oxygen. One of the primary goals of the proposed 
research topic will be to elucidate the mechanism of the 
synergetic effect that usually accompanies hybrid materials. 

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

 

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

 

	
 


