
 

 

 
 

	
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  

  
Jakub Barbasz, dr hab. inż. 
IKiFP 

jakub.barbasz@ikifp.edu.pl 
2  Nazwisko i imię 

promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

  
 

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

Chemiczne metody modyfikacji właściwości 
mechanicznych fibryli amyloidowych  
 
Proces powstawania złogów amyloidowych w postaci 
fibryli jest identyfikowany jako jeden z kluczowych 
procesów w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. 
Zrozumienie wpływu czynników środowiskowych na 
właściwości mechaniczne powstających fibryli jest jedną 
z dróg do opracowania mechanizmów kontrolowanego 
modyfikowania powstających złogów, a poprzez to na 
sam proces rozwoju choroby. 
W ramach pracy doktorskiej określone zostaną z 
wykorzystaniem metod mikroskopii bliskich 
oddziaływań (mikroskopia sił atomowych), 
spektroskopii sił oraz technik spektroskopowych 
(spektroskopia Ramana i w podczerwieni) czynniki 
wpływające na właściwości mechaniczne fibryli poprzez 
modyfikację ich struktury oraz samego procesu 
tworzenia. 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 

Stopień magistra w zakresie: chemii, fizyki lub biofizyki. 
Doświadczenie w pracy z technikami mikroskopowymi 
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(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

(dodatkowym atutem jest znajomość techniki 
mikroskopii sił atomowych i/lub techniki spektroskopii 
sił) 

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  

  
Jakub Barbasz, dr hab. inż. 
IKiFP 

jakub.barbasz@ikifp.edu.pl 
2  Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 
address  

 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Chemical programming of mechanical properties of 
amyloid fibrils  
 
Formation process of amyloid plaques, especially in the 
form of fibrils is identified as one of the key stage in the 
development of neurodegenerative diseases. 
Understanding the influence of environmental factors on 
the mechanical properties of the formed fibrils may 
enable to develop methods for controlling modification 
of amyloid deposits, and thus, to control process of 
disease development. 
The planned research will allow determining the factors 
that affect the mechanical properties of fibrils. The 
structural modifications will be studied using atomic 
force microscopy, force spectroscopy and spectroscopic 
techniques (Raman and infrared spectroscopy). 

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

Master's degree in chemistry, physics or biophysics. 
Experience in working with microscopic techniques 
(knowledge of atomic force microscopy and/or force 
spectroscopy techniques is an additional asset)  

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

	
 


