
 

 

 
 

	
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. Krzysztof Szczepanowicz, Instytut Katalizy i 
Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej 
Akademii Nauk, krzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl 
 

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

 dr. Dzmitry Kharytonau, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,  
dmitry.kharitonov@ikifp.edu.pl 
 

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

Powierzchniowa Modyfikacja Biodegradowalnych Stopów 
Mg: Kontrolowana Degradacja oraz Właściwości 

Antybakteryjne 
Magnez i jego stopy cieszą się dużym zainteresowaniem jako 
materiały na implanty tymczasowe ze względu na ich 
doskonałą biokompatybilność i biodegradowalność. 
Wyjątkowo wysoka szybkość korozji w środowiskach 
fizjologicznych ogranicza jednak ich zastosowania. Inną wadą 
są infekcje bakteryjne związane z implantem, które mogą 
prowadzić do zakażeń i odrzucenia implantu. Wdrożenie 
biodegradowalnych i antybakteryjnych polimerów jest 
obiecującym sposobem kontrolowania tych właściwości. 
Celem projektu jest opracowanie nowych powłok 
funkcjonalnych do modyfikacji powierzchni 
biodegradowalnych stopów magnezu w celu poprawy ich 
funkcjonalności antykorozyjnej i antybakteryjnej. 
Modyfikacja powierzchni kilku rodzajów stopów Mg będzie 
obejmowała opracowanie formulacji i warunków wstępnej 
obróbki chemicznej i/lub elektrochemicznej oraz osadzania 
kilku rodzajów biokompatybilnych i biodegradowalnych 
polimerów (chitozan, PLA, PCL itp.). Ponadto 
przeprowadzona zostanie inkorporacja bioaktywnych cząstek 
o charakterze bakteriobójczym i osteointegracyjnym (np. Zn, 
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CeO, hydroksyapatyt, nanoceluloza itp.) do matryc 
polimerowych w celu utworzenia kompozytów. 
Charakterystyka materiałów obejmie ich mikrostrukturę 
(SEM/EDS, AFM), skład (XRD, mikroskopia Ramana, 
FTIR), właściwości termiczne (TGA/DSC) i mechaniczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny korozji in vitro (pełna 
zestaw technik) oraz właściwości antybakteryjne. 
Oczekiwane rezultaty: opracowanie serii kompozycji powłok 
powierzchniowych o różnych szybkościach degradacji i 
właściwościach mechanicznych kontrolowanych przez rodzaj 
polimeru i zawartość substancji aktywnych. 
Projekt będzie realizowany we współpracy krajowej (Kraków, 
Gdańsk) oraz międzynarodowej (Niemcy). 

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

Dyplom magistra chemii, materiałoznawstwa lub dziedzin 
pokrewnych; 
Dobra znajomość chemii fizycznej i materiałoznawstwa; 
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
Atutem będzie doświadczenie w badaniach 
elektrochemicznych/korozyjnych 

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  

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, Jerzy Haber Institute of 
Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 
krzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl 

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

dr. Dzmitry Kharytonau, Jerzy Haber Institute of Catalysis 
and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 
dmitry.kharitonov@ikifp.edu.pl 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Surface Modification of Biodegradable Mg Alloys: 
Controllable Degradation and Intrinsic Antibacterial 

Properties 
Magnesium and its alloys have attracted significant attention 
as materials for temporary implants due to their excellent 
biocompatibility. However, their exceptionally high corrosion 
rate in physiological environments limits their applications. 
Another drawback is implant-related bacterial infections, 
which can lead to the implant rejection. Implementation of 
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biodegradable polymers is a promising way to control these 
properties. 
The aim of the project is to develop new functional coatings 
for surface modification of biodegradable magnesium alloys 
for the improvement in their anticorrosion and antibacterial 
functionality. The surface modification of several types of Mg 
alloys will include the development of regimes and conditions 
for chemical and/or electrochemical pretreatment and 
deposition of several types of biocompatible and 
biodegradable polymers (chitosan, PLA, PCL, etc.). Further, 
incorporation of bioactive second-phase particles with 
bactericidal and osseointegration potential (e.g. Zn, CeO, 
hydroxyapatite, nanocellulose, etc.) into polymer matrixes to 
form composites will be performed. Characterization of the 
materials will include their microstructure (SEM/EDS, AFM), 
composition (XRD, Raman, FTIR), thermal (TGA/DSC), and 
mechanical properties, with a special focus on the assessment 
of in vitro corrosion (a full set of techniques), and 
antibacterial properties. 
Expected results: development of a series of compositions of 
surface coatings with varying degradation rates and 
mechanical properties controlled by the polymer type and the 
second-phase content.  
Project will be realized in domestic (Krakow, Gdansk) and 
international (Germany) cooperation. 

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

Master’s degree in chemistry, materials science, or related 
field; 
Previous experience in electrochemistry/corrosion research 
will be an asset; 
Good knowledge of physical chemistry and material science; 
Good knowledge of written and spoken English 

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

  

	
 


