
 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Fizykochemiczne aspekty procesu podawania leków aerozolowych do układu oddechowego 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Marcin Odziomek 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

tomasz.sosnowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria chemiczna 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

inhalacja, aerozol, systemy podawania leków, fizykochemia powierzchni, transport masy 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Doktorat dotyczy analizy doświadczalnej i (częściowo) obliczeniowej procesów związanych z 
inhalacyjnym, celowanym wprowadzaniem leków do dróg oddechowych. W szczególności, 
badania będą koncentrowały się na powiązaniu właściwości fizykochemicznych leków i 
stosowanego inhalatora z efektywnością docierania aerozolu do określonych części układu 
oddechowego. Analizowane zagadnienia dotyczą m.in. procesów powstawania aerozolu w 
inhalatorach, przepływu cząstek w układzie oddechowym, ich lokalnej depozycji oraz oddziaływań 
ze śluzem i surfaktantem płucnym. W pracy planowane jest również badanie nowych rozwiązań 
technicznych (także tzw. smart inhalers), dedykowanych konkretnym zastosowaniom 
terapeutycznym (leki o działaniu lokalnym, systemowym, szczepionki i inne). Praca będzie 
realizowana we współpracy z naukowcami z obszaru pulmonologii. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania rusztowań 
komórkowych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Magdalena Mazurek-Budzyńska 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

pawel.parzuchowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria chemiczna 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

elektroprzędzenie, polimer, rusztowania komórkowe, synteza 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Praca doktorska obejmować będzie opracowanie elektroprzędzonych rusztowań komórkowych 
wytwarzanych na podstawie poliestrów oraz poliuretanów otrzymywanych z wykorzystaniem 
dwutlenku węgla. Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury 
włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej, dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele 
dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania oraz funkcji. Wśród metod pozwalających na 
naśladowanie macierzy zewnątrzkomórkowej jedną z najważniejszych jest elektroprzędzenie. 
Praca będzie obejmowała syntezę nowych polimerów, a następnie optymalizację parametrów 
procesu elektroprzędzenia, która pozwoli na otrzymanie jednorodnych struktur włóknistych. 
Kolejny etap obejmował będzie charakterystykę wytworzonych struktur; ocenę morfologii włókien, 
porowatość, wytrzymałość, analizę termiczną oraz termomechaniczną. Wytwarzane materiały 
będą również badane pod względem biozgodności. 
 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Poliuretanowe i polihydroksyuretanowe inteligentne układy polimerowe 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Magdalena Mazurek-Budzyńska 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

pawel.parzuchowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria chemiczna 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

poliuretany, polihydroksyuretany, synteza, samonaprawialność, wrażliwość na bodźce, 
oligowęglanodiole 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Poliuretany stanowią bardzo wszechstronną grupę materiałów polimerowych. Zarówno klasyczne 
jak i bezizocyjanianowe metody ich syntezy pozwalają na otrzymanie materiałów o unikalnych 
właściwościach tzw. "szytych na miarę". Proponowana rozprawa doktorska będzie dotyczyła 
otrzymania materiałów charakteryzujących się cechami takimi jak: samonaprawialność, pamięć 
kształtu, czy wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Ważnym aspektem pracy będzie wykorzystanie 
do tego celu nietoksycznych i przyjaznych dla środowiska surowców. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Mieszanie cieczy nienewtonowskich w reaktorach rurowych o geometrii krzywoliniowej 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż. Antoni Rożeń 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

antoni.rozen@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria chemiczna 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

przepływ chaotyczny, reaktywny znacznik, efektywność energetyczna, obliczeniowa mechanika 
płynów 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Celem doktoratu jest zbadanie procesów mieszania cieczy o własnościach nienewtonowskich na 
poziomie makro oraz na poziomie molekularnym w reaktorach rurowych o geometrii 
krzywoliniowej typu helisa, lemniskata i inne w warunkach przepływu chaotycznego. W ramach 
pracy zastosowane będą zaawansowane metody doświadczalne m.in. metody reaktywnego 
znacznika i metody obliczeniowe w tym obliczeniowa mechanika płynów. Rezultaty badań 
doświadczalnych zostaną wykorzystywane do walidacji modeli mieszania, a pozytywnie 
zweryfikowane modele będą użyte do obliczeń efektywności energetycznej mieszania. Uzyskane 
w ten sposób dane posłużą do identyfikacji optymalnych warunków procesowych i geometrii 
mieszalnika. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Lepkosprężyste pianki poliuretanowe o podwyższonej biokompatybilności 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

joanna.ryszkowska@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

pianki poliuretanowe, pianki z pamięcią kształtu, pianki o zaprojektowanych właściwościach 
biologicznych 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Przedmiotem badań w ramach rozprawy będą lepkosprężyste pianki poliuretanowe, nazywane też 
piankami z pamięcią kształtu przeznaczone do zastosowań jako elementy pomocnicze w ortopedii 
i rehabilitacji oraz materiały do zastosowań jako materace dla niemowląt o zaprojektowanych 
właściwościach biologicznych. W ramach pracy modyfikowane będą receptury pianek 
poliuretanowych pod kątem zwiększenia ich biokompatybilności. Weryfikowany będzie między 
innymi wpływ indeksu izocyjanianowego pianek. Ponadto opracowane będą receptury 
kompozytów pianek z napelniaczami , w tym nanopełniaczami wpływającymi na właściwości 
biologiczne pianek. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Optycznie przestrajalne heterostruktury van der Waalsa oparte na dwuwymiarowych 
materiałach MXene 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

MXenes, materiały 2D, heterostruktury Van der Waalsa, właściwości optyczne 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Rodzina materiałów dwuwymiarowych (2D) rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Wiele 
nowatorskich struktur i urządzeń można stworzyć z ich udziałem, wykorzystując jedynie siły Van 
der Waalsa (VdW) do ich odpowiedniego zorganizowania w przestrzeni. Rozpatrując materiały 2D 
jako elementy konstrukcyjne, możliwe jest stworzenie wielu kombinacji heterostrukturalnych VdW. 
Włączenie materiałów typu 2D MXene do ich struktury, daje bezprecedensową możliwość 
opracowania nowych systemów optoelektronicznych. Ponieważ MXenes oferują unikalne 
połączenie przewodności elektrycznej i doskonałej dyspergowalności w wodzie, ich zastosowanie 
w heterostrukturach VdW może umożliwić ujawnienie niezwykłych właściwości i nowych zjawisk, 
niedostępnych obecnie dla innych połączeń czy systemów makroskopowych. Badania nad 
sprzężeniem międzywarstwowym i właściwościami optoelektronicznymi heterostruktur VdW 
opartych na MXene przyczynią się do rozwoju optoelektroniki nowej generacji. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Wytwarzanie powłok DLC w impulsowym rozpylaniu wysokiej mocy targetu grafitowego 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Rafał Chodun 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

krzysztof.zdunek@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

Plazmowa inżynieria powierzchni, rozpylanie magnetronowe, powłoki DLC 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Proponowana rozprawa doktorska dotyczy wytwarzania powłok DLC z wykorzystaniem 
grafitowego źródłą wegla, jako źródła węgle w procesie syntezy. Grafit stanowi target magnetronu 
rozpylany w impulsowym procesie wysokiej mocy. Przewiduje się zastosowanie sterowania 
przebiegiem takiego procesu poprzez impulsową zmianę koncentracji atomów gazu rozpylajacego 
(np. Ar) w zakresie koncentracji wywołującej wyładowanie plazmowe oraz powodującej zanik 
wyładowania. Celem rozprawy jest wskazanie mechnizmów syntezy powłok DLC z plazmy 
impulsowej wysokiej mocy, zbadanie możliwości sterowania zawartością shybrydyzowanych 
orbitali sp3 w sktrukturze fazowej powłok DLC, charakteryzacja właściwości wytworzonych powłok 
DLC  oraz określenie technologicznych warunków wytwarzania powłok DLC w ww. warunkach. 
Przewiduje się zastosowanie takich technik charakteryzacji materiałów, jak: SEM, TEM, 
spektrometria ramanowska, XPS, elipsometria, badania i(v)/c(v), badania właściwości 
mechanicznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Fizyczne aspekty niestabilności odkształcenia plastycznego w materiałach 
polikrystalicznych otrzymywanych metodą przyrostową 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż. Joanna Zdunek 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

joanna.zdunek@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

metody przyrostowe, druk 3D, niestabilność odkształcenia plastycznego 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Proponowana tematyka badawcza związana jest ze zjawiskiem niestabilności odkształcenia 
plastycznego, ze szczególnym uwzględnieniem efektu Portevin - Le Chatelier, występującym w 
szeregu materiałów polikrystalicznych otrzymywanych tradycyjnymi metodami. Celem prac będzie 
opis fizycznych aspektów niestabilności w materiałach otrzymywanych metodami przyrostowymi w 
odniesieniu do ich tradycyjnych odpowiedników. Planowane jest rozważanie na poziomie wpływu 
mikrostruktury i tekstury, a także wprowadzenie matematycznego opisu zjawiska niestabilności - 
rozszerzenie modelu matematycznego, zaproponowanego we wcześniejszych pracach, do 
analizy ząbkowania z wykorzystaniem analizy bifurkacyjnej, która będzie rozszerzeniem modelu i 
zarazem jego weryfikacją dla materiałów wytwarzanych addytywnie. Szczegółowe poznanie tego 
zjawiska pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów odkształcenia w materiałach tak 
wytwarzanych, w których specyficzna struktura dyslokacyjna powstaje w wyniku złożonych cykli 
termicznych o dużej szybkości nagrzewania i chłodzenia. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Nowe techniki ultradźwiękowej atomizacji metali i ich stopów 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Bartosz Michalski 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

marcin.leonowicz@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

atomizacja ultradźwiękowa, druk 3D, metalurgia proszków, metody przyrostowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Wytwarzanie proszków różnych materiałów poprzez atomizację ultradźwiękową, z 
wykorzystaniem topienia łukowego i indukcyjnego. Przeprowadzanie badań proszków pod kątem 
ich zastosowań do druku 3D oraz opis optymalnych warunków atomizacji i analiza parametrów 
krytycznych procesu. Optymalizacji procesów atomizacji ultradźwiękowej wspomagana 
narzędziami symulacyjnymi. Porównanie otrzymanych proszków z dostępnymi na rynku 
proszkami wytworzonymi innymi metodami. Wykonywanie wydruków z wybranych proszków i 
opracowanie systemu oceny ich jakości. Opracowanie metody usuwania struktur podporowych dla 
drukowanych materiałów i ocena powierzchni wydruku po oczyszczeniu. Analiza krytycznych 
parametrów procesu usuwania struktur podpornych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Opracowanie przewodzących filamentów kompozytów polimerowych na bazie klejów 
termotopliwych przeznaczonych do technologii druku 3D 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Paulina Latko-Durałek, WIM 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

anna.boczkowska@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

kleje termotopliwe; techniki przyrostowe; nanokompozyty polimerowe; nanorurki węglowe; 
przewodność elektryczna; kompozyty węglowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Tematyka badawcza obejmuje opracowanie i badania możliwości zastosowania klejów 
termotopliwych domieszkowanych przewodzącymi napełniaczami w technologii druku 3D przy 
zastosowaniu metody FDM. Opracowany zostanie proces wytwarzania elastycznych i 
funkcjonalnych filamentów na bazie klejów termotopliwych poliamidowych, poliestrowych, 
poliolefinowych, winylowych z  nanorurkami węglowymi. Badany będzie wpływ napełniacza na 
właściwości fizykochemiczne klejów, szczególnie pod kątem właściwości reologicznych, 
mechanicznych, adhezyjnych oraz uzyskanej przewodności elektrycznej.  Opracowany zostanie 
proces druku nanokompozytów na powierzchni tkanin węglowych  oraz wytwarzania warstwowych 
kompozytów węglowych z ich udziałem. Badania pozwolą na identyfikację kluczowych 
właściwości materiałów i parametrów procesów skutkujących uzyskaniem kompozytu węglowego 
zdolnego do ekranowania pola elektromagnetycznego. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Wpływ mikrododatków na procesy wydzieleniowe w stopach AlMgSi 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Witold Chromiński 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

stopy aluminium, mikrostopowanie, procesy wydzieleniowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną 
tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest 
to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia 
te pogarszają właściwości mechaniczne stopów. Badania w ramach doktoratu obejmować będą 
zaprojektowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopu z pomocą oprogramowania 
ThermoCalc, charakterystykę mikrostruktury technikami mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) 
oraz ocenę właściwości mechanicznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Obróbki powierzchniowe materiałów metalicznych po dużym odkształceniu plastycznym do 
zastosowań biomedycznych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

halina.garbacz@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

biozgodne materiały metaliczne, obróbka powierzchniowa, duże odkształcenie plastyczne 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Biozgodne materiały metaliczne po dużym odkształceniu plastycznym cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem w pod kątem aplikacji biomedycznych. Duża gęstość defektów, struktura 
ultradrobnoziarnista lub/i nanonostruktura skutkują poprawą wytrzymałości i wysoką 
reaktywnością chemiczną takich biometali.  Wytrzymałość właściwa Ti i jego stopów po procesach 
dużego odkształcenia plastycznego umożliwia między innymi zmniejszenie wymiarów 
konwencjonalnych implantów. Znajomość wpływu dużej reaktywność chemicznej jest czynnikiem 
istotnym na etapie dalszej poprawy biozgodności  metalicznych implantów metodami inżynierii 
powierzchni. 
Celem pracy będzie zaprojektowanie powierzchniowych obróbek hybrydowych, pozwalających na 
uzyskanie kompozytowych materiałów powłokowych w zakresie warunków stabilności cieplnej  
mikrostruktury podłoża uzyskanej na drodze dużego odkształcenia plastycznego. 
 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Modelowanie zależności pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami materiałów porowatych 
wytwarzanych technikami druku 3D 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Tomasz Wejrzanowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

materiały porowate, druk 3D, modelowanie, symulacje komputerowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Tematyka badawcza skupiać się będzie na materiałach porowatych wytwarzanych w technologii 
druku 3D, a w szczególności na modelowaniu komputerowym zależności pomiędzy mikrostrukturą 
i właściwościami takich materiałów. Jedną z podstawowych cech badanych materiałów jest 
możliwość transportu gazów i cieczy poprzez otwartą przestrzeń porów. W pracy doktorant 
zajmował się będzie projektowaniem numerycznym struktur porowatych pod kątem optymalizacji 
przepływu mediów a także przewodności elektronowej/jonowej w części stałej struktury. Jednym z 
kluczowych zastosowań projektowanych materiałów jej kataliza i elektrokataliza. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Efektywne bariery dyfuzyjne w urządzeniach do konwersji energii 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab., prof. uczelni Łukasz Ciupiński 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

lukasz.ciupinski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

konwersja energii, bariery dyfuzyjne, stabilność termodynamiczna, materiały termoelektryczne, 
zjawisko Seebecka 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Materiały termoelektryczne znajdują zastosowanie w urządzeniach do konwersji energii. Obecnie 
główną barierą ograniczającą szerokie zastosowanie tego typu systemów są problemy z ich 
długotrwałą trwałością i niską sprawnością. Wiąże się to z degradacją właściwości na skutek 
dyfuzji pierwiastków pomiędzy elementami składowymi modułów termoelektrycznych. Celem 
pracy będzie opracowanie i wytworzenie barier dyfuzyjnych mogących zapewnić wysoką trwałość 
w wieloletnim horyzoncie czasowym. Otrzymane materiały będą charakteryzowane pod kątem 
mikrostruktury, struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości mechanicznych, 
cieplnych i elektrycznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Wysokowydajne nowoczesne materiały termoelektryczne 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab., prof. uczelni Łukasz Ciupiński 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Inżynierii Materiałowej 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

lukasz.ciupinski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

inżynieria materiałowa 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

konwersja energii, materiały termoelektryczne, zjawisko Seebecka 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Materiały termoelektryczne znajdują zastosowanie w urządzeniach do konwersji energii, które za 
sprawą efektów termoelektrycznych mogą przykładowo przekształcać ciepło odpadowe w 
użyteczną energię elektryczną. Celem pracy będzie opracowanie i wytworzenie nowoczesnych 
materiałów termoelektrycznych o wysokiej sprawności konwersji energii. Zakres badań 
obejmować będzie selekcję optymalnego składu chemicznego i dobór odpowiedniej metody 
syntezy stopów oraz ich finalną konsolidację. Otrzymane materiały będą charakteryzowane pod 
kątem mikrostruktury, struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości głównie 
cieplnych i elektrycznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Sensory elektrochemiczne z wykorzystaniem nowych selektywnych receptorów 
molekularnych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Artur Kasprzak, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

wojciech.wroblewski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

synteza receptorów molekularnych, selektywne warstwy receptorowe, sensory elektrochemiczne, 
systemy multisensorowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Sensory chemiczne są urządzeniami analitycznymi, dostarczającymi informację o obecności 
składników próbki w czasie rzeczywistym, w trybie on-line. Ze względu na wysoką selektywność, 
czułość oraz spektrum rozwiązań konstrukcyjnych, stanowią konkurencyjne narzędzia wśród 
systemów kontroli analitycznej. Synteza receptorów molekularnych, zdolnych do selektywnego 
rozpoznawania analitu, jest najważniejszym etapem projektowania sensorów, przy czym zdolności 
koordynacyjne receptora determinują ich parametry pracy. 
Celem pracy doktorskiej będzie synteza nowych selektywnych receptorów molekularnych, których 
struktura będzie staranne dobrana pod kątem rozpoznawania wybranych analitów, oraz 
konstrukcja klasycznych/miniaturowych sensorów elektrochemicznych wykorzystujących te 
ligandy. Planowane jest także opracowanie nowoczesnych systemów multisensorowych 
(elektroniczny język), w oparciu o zaprojektowane czujniki o zróżnicowanej selektywności. 
 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Otrzymywanie nanomateriałów w procesach sterowanych za pomocą inteligentnego źródła  
mocy mikrofalowej i ich charakterystyka metodami analizy instrumentalnej 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Magdalena Borowska, Wydział Chemiczny 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

krzysztof.jankowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

nanomateriały, synteza wspomagana mikrofalami, spektrometria optyczna, analiza chemiczna, 
analiza strukturalna 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Istotnym problemem we współczesnej nanotechnologii jest otrzymywanie produktów o  
powtarzalnych i zdefiniowanych właściwościach chemicznych, fizycznych i strukturalnych. Nowe  
możliwości niosą metody syntezy wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym, gdzie  właściwe  
sterowanie mocą mikrofal i zapewnienie optymalnej charakterystyki grzania pozwala na  
kontrolowanie właściwego przebiegu powstawania nanostruktur, uzyskanie ich odpowiedniej  
finalnej postaci oraz uniknięcie degradacji termicznej związków. Dotychczas znane urządzenia  
mikrofalowe nie pozwalają na pełną realizację wymaganego reżimu pracy. Wykorzystanie  
reaktora chemicznego wyposażonego w inteligentne półprzewodnikowe źródło mocy mikrofalowej  
daje możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu reakcji. Z kolei nowoczesne techniki  
spektrometryczne i mikroskopowe pozwalają na potwierdzenie parametrów nanomateriałów. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Zastosowanie spektrometrii optycznej z plazmą indukowaną mikrofalami do badania 
oddziaływań plazma-cząstka dla nanocząstek metalicznych i nanotlenków metali 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Magdalena Borowska, Wydział Chemiczny 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

krzysztof.jankowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

nanomateriały, plazma indukowana mikrofalami, spektrometria optyczna, analiza w trybie  
pojedynczej cząstki, oddziaływania plazma-cząstka 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Optyczna spektrometria z użyciem plazmy indukowanej mikrofalami to oryginalna technika  
umożliwiająca wielopierwiastkowa analizę nanomateriałów. Analiza w trybie pojedynczej cząstki  
pozwala na  wyznaczanie stechiometrii, rozmiaru cząstek, dyspersyjności, kształtu i struktury  
cząstek i innych podobnych właściwości. Badanie oddziaływań plazma-cząstka pozwoli na lepszy  
opis mechanizmu wzbudzenia pierwiastków wchodzących w skład nanocząstki, powstawania  
krótkotrwałego impulsu świetlnego rejestrowanego przez spektrometr oraz wytłumaczenie  
towarzyszących zjawisk jak  np. powstawanie mikrowyładowania na powierzchni cząstki 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badanie akumulacji nanoplastiku w wybranych typach komórek ludzkich 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Michał Chudy 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

michal.chudy@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

nanoplastik, polistyren, polietylen, polistyren, biokumulacja, cytotoksyczność, ciąża, rozwój  
zarodka 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Nanoplastik uwalniany z zanieczyszczeń do środowiska, obecny jest praktycznie w całym  
otaczającym nas świecie. Stwierdzono jego obecność wysoko w górach, deszczu, wodach  
podziemnych, glebie, oceanach oraz produktach spożywczych. Wykazano, że nanoplastik  
przedostając się drogą pokarmową i oddechową do organizmów żywych jest w stanie przenikać  
przez barierę krew–mózg i istotnie wpływać na ich zachowania. Stwierdzono również wpływ  
nanoplastiku na rozwój embrionalny niektórych modelowych organizmów biologicznych -Danio  
rerio. Istnieją podejrzenia, że nanocząstki plastiku wpływać mogą również na rozwój płodowy  
ludzkich zarodków.  
Tematyka proponowanej pracy doktorskiej obejmowałaby badania bioakumulacji nanocząstek  
polimerowych w różnych liniach ludzkich komórek ze szczególnym uwzględnieniem ludzkich  
komórek łożyska. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badania oddziaływań modelowych związków fenyloboronowych w roztworach. 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Agnieszka Adamczyk-Woźniak 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

agnieszka.wozniak@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

związki boronowe, bioanality, oddziaływania międzycząsteczkowe, UV-ViS, NMR, synteza 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Związki fenyloboronowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach chemii takich jak: 
chemia syntetyczna, chemia medyczna, analityczna i materiałowa. O ich właściwościach 
użytkowych decydują m.in. możliwe oddziaływania zarówno wewnątrzcząsteczkowe jak i 
międzycząsteczkowe w roztworach. Przedmiotem pracy będą badania oddziaływań modelowych 
związków fenyloboronowych w roztworach  z wykorzystaniem spektroskopii UV-VIS oraz NMR. 
Zbadane zostaną zarówno oddziaływania międzycząsteczkowe samych związków 
fenyloboronowych (np. tworzenie dimerów lub/oraz bezwodników) jak i ich oddziaływania z 
bioanalitami, takimi jak np. cukry, czy katecholaminy. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Wykorzystanie technik łączonych do analizy specjacyjnej pierwiastków o kluczowym 
znaczeniu w chemii bionieorganicznej 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Lena Ruzik 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Magdalena Matczuk (WCh) 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

lena.ruzik@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

analiza specjacyjna, ICP-MS/MS, HPLC, układy biologiczne, 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Celem prowadzonych badań będzie opracowanie metody pozwalającej na przeprowadzenie 
analizy śladowej pierwiastków o kluczowym znaczeniu w chemii bionieorganicznej przy 
zastosowaniu technik łączonych: technik detekcji specyficznej pierwiastkowo (ICP-MS/MS) w 
połączeniu z technikami rozdzielania (HPLC lub/i CE). Badania te odgrywają ważną rolę w  
medycynie, żywności i środowisku, ze względu na: 1) znaczący pozytywny/negatywny wpływ 
metali na stan zdrowia człowieka; 2) możliwość akumulowania metali toksycznych ze środowiska 
– gleby, wody lub powietrza.  
Prowadzone badania, będą miały na celu ocenę obecności pierwiastków o działaniu korzystnym i 
niekorzystnym dla organizmu człowieka. W trakcie doktoratu opracowane zostaną metody 
przygotowywania próbek - poszukiwane będą nowe, wydajne ekstrahenty, pozwalające na 
wydajną i nie zmieniającą równowagi panującej w próbce, ekstrakcję.  
 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Spektroskopowe „odciski palca” komórek – otrzymywanie i analiza numeryczna 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

patrycja.skibinska@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

bioanalityka, komórki, odpowiedź komórkowa, fingerprinting, analiza numeryczna 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Odciski palca dzięki swej niepowtarzalności są jedną z podstawowych cech biometrycznych 
stosowanych do identyfikacji ludzi. Techniki identyfikacyjne w chemii też mogą opierać się na 
rozpoznawaniu „wzorców” – czyli układów sygnałów unikalnych dla danej próbki. W ciągu 
ostatnich lat jedną z technik identyfikacyjnych zdobywających popularność jest fluorescencja 
dwuwymiarowa (2DF). W widmie 2DF zakodowane są informacje o wszystkich obecnych w 
próbce substancjach wykazujących fluorescencję (np. aminokwasy, oligopeptydy, białka 
strukturalne, enzymy, witaminy, lipidy, porfiryny). Informacje ukryte w takim “odcisku palca” muszą 
zostać zdekodowane poprzez przetwarzanie numeryczne. W ramach proponowanego doktoratu 
planowane jest zastosowanie fluorescencji dwuwymiarowej do rozpoznawania ogólnej odpowiedzi 
komórkowej na różne bodźce. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Warstwy przejściowe elektrod anionoselektywnych z membranami polimerowymi 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Łukasz Górski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

lukasz.gorski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

potencjometria; oznaczanie anionów; elektronika naskórna; analityka biomedyczna 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Celem proponowanych badań jest zbadanie możliwości poprawy parametrów pracy 
miniaturowych elektrod selektywnych na wybrane aniony poprzez zastosowanie w nich różnego 
rodzaju warstw przejściowych. Przeważająca większość badań prowadzonych w tej tematyce 
dotyczy warstw przejściowych w elektrodach kationoselektywnych. Nieliczne publikacje dotyczące 
sensorów anionoselektywnych typu „All-Solid State” wskazują, że nie wszystkie warstwy 
przejściowe opracowane dla elektrod kationoselektywnych sprawdzają się w tym przypadku. 
Opracowane warstwy zostaną następnie zastosowane do skonstruowania prototypowych 
urządzeń (typu elektronika naskórna) przeznaczonych do oznaczania anionów w próbkach potu. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Pozyskiwanie i badanie właściwości fizykochemicznych roślinnych białek aktywnych 
powierzchniowo 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

kamil.wojciechowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

białka, napięcie powierzchniowe, granice faz, koloidy 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, 
np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia 
zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania 
jest bardzo wysoki. Wynika on głównie z niskiej efektywności transformacji białek roślinnych w 
białka zwierzęce. Tymczasem białka roślinne również mogą wykazywać wysoką aktywność 
powierzchniową, w stanie natywnym lub po chemicznej/enzymatycznej modyfikacji. Celem 
projektu będzie izolowanie i badanie właściwości powierzchniowych białek wyizolowanych z 
różnych gatunków roślin bogatych w białka (np. łubinu, rzepaku, konopi). 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badania oddziaływania saponin z lipidami i białkami w monowarstwach 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Wojciechowski Kamil 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

kamil.wojciechowski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

saponiny, warstwy Langmuira, napięcie powierzchniowe, biosurfaktanty 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Saponiny należą do biosurfaktantów - związków aktywnych powierzchniowo wytwarzanych przez 
organizmy żywe. Oprócz aktywności powierzchniowej polegającej  m.in. na zdolności do 
obniżania napięcia powierzchniowego czy tworzenia pian, saponiny wykazują aktywność 
biologiczną. Dotychczasowe badania wykazały, że biologiczna aktywność saponin związana jest z 
upłynnianiem lipidów tworzących błony komórkowe, dzięki czemu niektóre saponiny mogą m.in. 
wspomagać działanie szczepionek. Badania w ramach projektu będą zmierzać do określenia 
możliwości stosowania saponin jako promotorów przenikania dla substancji odżywczych i 
leczniczych przez skórę.  W tym celu prowadzone będą badania nad wpływem saponin o różnej 
strukturze chemicznej na monowarstwy zawierające lipidy i białka odwzorowujące skład 
zewnętrznych warstw skóry. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Ambipolarne polimery przewodzące do zastosowań w urządzeniach bioelektronicznych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Adam Proń 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

promotorem pomocniczym 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

adam.pron@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

polimery przewodzące, tranzystor elektrochemiczny, bioelektronika 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Cechą specyficzną niektórych polimerów przewodzących jest ich  zdolność do przenoszenia 
sygnałów elektrycznych pomiędzy urządzeniami elektronicznymi i organizmami żywymi. Wynika to 
z dwoistości procesów przewodzenia w tych materiałach tzn. współistnienia przewodnictwa 
elektronowego i jonowego. W ramach proponowanego projektu badawczego planuje się syntezę 
nowych donorowo-akceptorowych polimerów przewodzących wykazujących właściwości 
ambipolarne i w konsekwencji łatwo podlegających zarówno procesom utleniania jak i redukcji. 
Zbadane zostaną właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne tych nowych polimerów, a 
także możliwości ich zastosowania w elektrochemicznych tranzystorach polowych. Planuje się 
również wykorzystanie ich właściwości fotokatalitycznych w reakcjach redukcji tlenu, niezwykle 
ważnych w zastosowaniach bioelektronicznych. Aplikacyjna część doktoratu będzie realizowana 
w ścisłej współpracy z grupami badawczymi zajmującymi się bioelektroniką zarówno w aspekcie 
in vitro jak i in vivo. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

KROPKI KWANTOWE TLENEK CYNKU DO APLIKACJI BIOMEDYCZNYCH: WYTWARZANIE, 
FUNKCJONALIZACJA POWIERZCHNI I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Wydział Chemiczny 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

janusz.lewinski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

kropki kwantowe, tlenek cynku, synteza, funkcjonalizacja, cytotoksyczność, bioaplikacje 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Nanostruktury ZnO, w tym kropki kwantowe (QDs), są obiektem szczególnego zainteresowania 
zarówno na poziomie badań podstawowych, jak i praktycznych. Charakteryzują się one 
interesującymi właściwościami fizykochemicznymi, które mogą być modyfikowane poprzez 
kontrolę składu, wielkość i morfologię oraz chemię powierzchni. Ostatnio w naszym zespole 
opracowano innowacyjną, uniwersalną metaloorganiczną metodę wytwarzania ZnO QDs z dobrze 
zabezpieczoną i zdefiniowaną powierzchnią. Metoda ta pozwala na otrzymywanie jednorodnych, 
luminescencyjnych nanokrystalitów ZnO, odpornych zarówno na środowisko chemiczne i 
biologiczne.  
Głównym celem niniejszego projektu będzie wykorzystanie wiedzy z chemii klasycznej w celu 
otrzymywania i funkcjonalizacji ZnO QDs stabilnych w wodzie oraz określenie zależności 
pomiędzy ich wielkością i charakterem otoczki organicznej a ich profilem toksykologicznym, co 
daje możliwość projektowania i wytwarzania, a następnie testowania nowej klasy znaczników 
optycznych odpowiednich do zastosowań biologicznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Nanocząstki bimetaliczne i multimetaliczne - nowe zastosowania bioanalityczne 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Mariusz Pietrzak 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

mariusz.pietrzak@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

nanocząstki, biotesty, biosensory, magnetyczne, nanozymy 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Nanocząstki składające się z dwóch lub więcej metali charakteryzują się szeregiem ciekawych 
właściwości wynikających nie tylko z właściwości poszczególnych składników. Dzięki 
odpowiedniej architekturze nanocząstek bimetalicznych i multimetalicznych często obserwuje się 
pojawienie nowych lub znaczące wzmocnienie obserwowanych wcześniej cech, które 
predestynują takie nanocząstki do zastosowań bioanalitycznych. W ramach niniejszej pracy 
syntezowane i badane będą nanocząstki charakteryzujące się jednocześnie właściwościami 
magnetycznymi, optycznymi oraz katalitycznymi, a także możliwością modyfikacji powierzchni 
wybranymi bioreceptorami, np. przeciwciałami lub DNA. Dzięki temu możliwe będzie ich 
zastosowanie do analizy próbek o skomplikowanej matrycy np. krwi, poprzez oddzielenie i 
zatężenie analitu, a także wygenerowanie sygnału analitycznego będącego podstawą jego 
oznaczania. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badania strukturalne elektrolitów bateryjnych opartych o nowe klasy anionów 
heterocyklicznych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Maciej Dranka 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

maciej.dranka@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

badania strukturalne, krystalografia, solwaty, elektrolit, baterie litowo-jonowe 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Szybkiemu wzrostowi zapotrzebowania na nowoczesne akumulatory energii towarzyszą 
intensywne poszukiwania nowych soli, które mogą posłużyć do otrzymywania ciekłych oraz 
stałych elektrolitów o korzystniejszych parametrach użytkowych oraz bezpieczniejszych w 
użytkowaniu w stosunku do używanych we współczesnych bateriach litowych. Badania dotyczyć 
będą syntezy, krystalizacji oraz charakterystyki strukturalnej i elektrochemicznej nowej klasy 
solwatów soli sodowych i litowych z percyjanowymi anionami heterocyklicznymi z pierścieniami 
tricyjanoimidazolowym, tetracyjanopirolowym i dicyjanotriazolowym podstawionymi grupami 
nitrylowymi. Cechują się one bardzo ciekawymi właściwościami koordynacyjnymi zarówno w 
przypadku matryc polimerowych,  glimów oraz wody pozwalając na rozwój innowacyjnych 
technologii baterii z elektrolitami stałymi i wodnymi o obniżonej zawartości fluoru. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badania fizykochemiczne i stabilności soli słabokoordynujących 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Leszek Niedzicki 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Marta Kasprzyk-Niedzicka, Wydział Chemiczny 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

leszek.niedzicki@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

sól, elektrolit, lit, stabilność, temperatura, roztwór 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Tematem proponowanej rozprawy doktorskiej będzie badanie właściwości fizykochemicznych a 
także stabilności (chemicznej, termicznej, elektrochemicznej) soli opartych na nowych 
słabokoordynujących anionach organicznych używanych w elektrochemii, katalizie. Chodzi o sole 
metali alkalicznych, ale także potencjalnie ciecze jonowe. Cechą nowych soli jest maksymalizacja 
rozproszenia ładunku w strukturze anionu. Zadaniem doktoranta będzie wykonanie badań 
fizykochemicznych i stabilnościowych soli anionów słabokoordynujących i analiza ich właściwości 
z punktu widzenia zastosowań innych niż bateryjne. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Projektowanie,  synteza i badania wieloskładnikowych kryształów farmaceutycznych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Izabela Madura 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr hab. n. farm. Edyta Pindelska, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Chemiczny 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

izabela.madura@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki chemiczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

nowe formy leków, oddziaływania niekowalencyjne, mechanochemia, dyfrakcja rentgenowska, 
badania farmacutyczne 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Farmaceutyczne kryształy wieloskładnikowe są układami powstającymi poprzez syntezę 
supramolekularną. Zwierają w swoim składzie przynajmniej jedną substancję aktywną 
farmaceutycznie oraz bezpieczne komponenty, najczęściej w ilościach stechiometrycznych. 
Stworzenie takich układów jest skuteczną drogą na poprawę właściwości fizykochemicznych 
danego leku, takich jak na przykład rozpuszczalność, biodostępność, smak, szybkość uwalniania. 
Projektowanie wieloskładnikowych kryształów odbywa się metodami inżynierii krystalicznej, 
wykorzystującej między innymi algorytmy sztucznej inteligencji.  
Celem badań będzie zaprojektowanie nowych, wielkoskładnikowych układów, ich synteza oraz 
pełna charakterystyka fazy stałej z wykorzystaniem metod dyfrakcyjnych i spektroskopowych. We 
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym zostaną przeprowadzone badania 
farmaceutyczne, a dla wybranych układów typu drug-drug badania efektów synergicznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Badanie procesu transportu jonów litu przez granicę ziaren w tlenku litowo-lantanow-
cyrkonowym przy zastosowaniu metod symulacji z pierwszej przyczyny i uczenia 
maszynowego. 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wróbel 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

promotorem pomocniczym 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Fizyki 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

wojciech.wrobel@pw.edu.pl 
marcin.krynski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki fizyczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

DFT, machine learning, neural network, grain boundary, LLZO, solid ellectrolyte, molecular 
dynamics 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Związki o strukturze granatu z grupy Li7La3Zr2O12 (LLZO), które są przedmiotem tego projektu, 
są jednymi z najbardziej obiecujących elektrolitów stałych. Niestety, nawet jeżeli krystaliczny 
LLZO wykazuję wysoką mobilność jonów litu, efektywne przewodnictwo jest mocno ograniczone 
przez, amorficzną w swojej strukturze, granicę ziaren. Celem pracy jest, po raz pierwszy dla tej 
klasy związków, zbadanie procesu dyfuzji jonów litu przez granicę ziaren w stałych elektrolitach 
litowych należących opartych o związek Li7La3Zr2O12. Badania będą wykonywane za pomocą 
metod ab initio jak ja i specjalnie w tym celu stworzonego potencjału opartego o sieci neuronowe. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Mechanizm reakcji jądrowych z udziałem jąder ciężkich w zależnej od czasu teorii 
funkcjonału gęstości. 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

prof. dr hab. inż. Piotr Magierski 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

- 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Fizyki 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

piotr.magierski@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki fizyczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

jądra atomowe, reakcje jądrowe, nadciekłość, teoria funkcjonału gęstości 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Zastosujemy w pełni mikroskopowe metody do zbadania reakcji jądrowych przy niskich energiach, 
prowadzących do syntezy jąder superciężkich. Badania dostarczą cennego wglądu w mechanizm 
syntezy najcięższych jąder i będą stanowić pomoc w badaniach eksperymentalnych nad syntezą 
jąder supercięzkich. Symulacje numeryczne zostaną przeprowadzone w ramach zależnej od 
czasu teorii funkcjonału gęstości na superkomputerach o architekturze hybrydowej (CPU+GPU). 
Kandydat na doktoranta powinien posiadać wiedzę i zainteresowania dotyczące teoretycznego 
opisu kwantowych układów wielu ciał i zastosowania komputerów do modelowania procesów 
fizycznych. 



 
 

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1 

Rekrutacja – semestr letni 2021/2022 

1. TEMAT 

Modelowanie numeryczne ultraszybkich strukturalnych przemian fazowych w układach 
metalicznych 

2. POTENCJALNY PROMOTOR: 

dr hab. inż., prof. uczelni Jerzy Antonowicz 

3. POTENCJALNY PROMOTOR POMOCNICZY: 

dr inż. Przemysław Dzięgielewski, WF PW 

4. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY DOKTORSKIEJ 

Wydział Fizyki 

5. E-mail do kontaktu kandydata z potencjalnym promotorem 

jerzy.antonowicz@pw.edu.pl 

6. DYSCYPLINA NAUKOWA 

nauki fizyczne 

7. SŁOWA KLUCZOWE 

dynamika molekularna, obliczenia z pierwszych zasad, ultraszybkie przemiany fazowe, metale 

8. OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ 

Proponowana tematyka badawcza dotyczy modelowania numerycznego ultraszybkich 
strukturalnych przemian fazowych takich jak topnienie, krystalizacja i zeszklenie zachodzących w 
układach metalicznych. Tematyka ta będzie związana z prowadzonymi w międzynarodowym 
zespole, szeroko zakrojonymi pracami doświadczalnymi wykorzystującymi femtosekundowe 
impulsy rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach do czasowo-rozdzielczych badań 
tych przemian metodą „pump-probe”. Głównym narzędziem stosowanym przez doktoranta będą 
symulacje komputerowe metodami dynamiki molekularnej oraz obliczenia z pierwszych zasad.  
Od kandydata wymagana jest wysoka motywacja, dobra znajomość języka angielskiego, 
umiejętność programowania jak również komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 
badawczym. 

 


