
 

 

 
 

	
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  

 Prof. dr hab. Barbara Jachimska 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego 
Habera Polskiej Akademii Nauk, 
barbara.jachimska@ikifp.edu.pl 

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

 Prof. Drew Parsons 
Department of Chemical and Geological Sciences, 
University of Cagliari, Italy. 
drew.parsons@unica.it 

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

Samoorganizacja układów białkowych  
Mechanizm samoorganizacji białek ma zasadnicze znaczenie 
dla wielu procesów biologicznych i przemysłowych. Białka 
mogą samoorganizować się, tworząc kryształy, włókna, żele i 
inne amorficzne agregaty. Głównym celem naukowym tego 
projektu będzie opracowanie ilościowego opisu mechanizmów 
rządzących zjawiskiem samoorganizacji układów białkowych. 
W ramach projektu prowadzone będą badania z 
wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych in-
situ oraz modelowania teoretycznego. Pozwoli to na 
kompleksowy opis kinetyki i form pośrednich w ścieżce 
samoorganizacji białek. W pełni wyjaśni również rolę składu 
elektrolitów w samoorganizacji białek, wykorzystując metody 
obliczeniowe do ilościowego określenia interakcji białko-
białko. 
Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu będzie on 
realizowany we współpracy prof. D. Parsons z Uniwersytetu w 
Cagliari w ramach umowy o wspólnym promotorstwie – 
cotutelle ( podwójny doktorat w jednostce polskiej i włoskiej). 

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

Magisterium z chemii, biochemii, biofizyki lub inżynierii 
materiałowej. 
Plusem będzie wcześniejsza znajomość zaawansowanych 
metod analitycznych lub doświadczenie w technikach 
obliczeniowych. 
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5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

(dodatkowe finansowane NCN, NAWA, Erasmus +) 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Prof. Barbara Jachimska 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry 
Polish Academy of Sciences, barbara.jachimska@ikifp.edu.pl 

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

Prof. Drew Parsons 
Department of Chemical and Geological Sciences, University 
of Cagliari, Italy.  drew.parsons@unica.it 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Self-Assembly Behavior of  Proteins  
The mechanism of protein self-assembly is essential for many 
biological and industrial processes. Proteins can self-assemble 
to form crystals, filaments, gels, and other amorphous 
aggregates. This project's main scientific goal will be to 
develop a quantitative description of the mechanisms 
governing the phenomenon of the self-organization of protein 
systems. As part of the project, research will be carried out 
using advanced in-situ analytical techniques and theoretical 
modelling. This will allow a comprehensive description of the 
kinetics and intermediate forms in the protein self-assembly 
pathway. It will also fully elucidate the role of electrolyte 
composition in protein self-organization by using 
computational methods to quantify protein-protein 
interactions.  
Due to the interdisciplinary character of the project will be 
implemented in cooperation with prof. D. Parsons University 
of Cagliari under the agreement on joint supervision - cotutelle 
(double doctorate in the Polish and Italian unit). 

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

Master's degree in chemistry, biochemistry, biophysics, or 
materials engineering. 
Prior knowledge of advanced analytical methods or experience 
in computation or theoretical modeling will be an advantage. 

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

(additional funded NCN, NAWA, Erasmus +) 

	
 


