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Specjalista ds. analiz 
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4. Wskazanie osi gni cia1 wynikaj cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

 

a) tytu  osi gni cia naukowego/artystycznego  

 

Cykl publikacji nt. 

„Badania modyfikowanego TiO2 do fotokatalitycznego oczyszczania wody” 

 

b) (autor/autorzy, tytu /tytu y publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa)  

 

b1. M. Janus, B. Wawrzyniak, B. Tryba, A. W. Morawski, 2008, New TiO2-

P25/N photocatalyst prepared by a pressure technique for dye decomposition, 

Polish Journal of Chemical Technology, 10, 11-16. 

 

b2. M. Janus, B. Tryba, E. Kusiak, T. Tsumura, M. Toyoda, M. Inagaki, A. W. 

Morawski, 2009, TiO2 Nanoparticles with high photocatalytic activity under 

visible light, Catalysis Letters, 128, 36-39. 

 

b3. M. Janus, J. Choina, E. Kusiak, A. W.  Morawski, 2008, Study of nitrogen-

modified titanium dioxide as an adsorbent for azo dyes, Adsorption Science & 

Technology, 26, 501-513. 

 

b4. M. Janus, J. Choina, A. W. Morawski, 2009, Azo dyes decomposition on 

new nitrogen modified anatase TiO2 with high adsorptivity, Journal of 

Hazardous Materials, 166, 1-5. 

 

                                                   
1 w przypadku, gdy osi gni ciem tym jest praca/ prace wspólne, nale y przedstawi  o wiadczenia 
wszystkich jej wspó autorów, okre laj ce indywidualny wk ad ka dego z nich w jej powstanie  
 wk ad ka dego z nich w jej powstanie  
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b5. M. Janus, E. Kusiak, A. W. Morawski, 2009, Carbon modified TiO2 

photocatalyst with enhanced adsorptivity for dyes from water, Catalysis 

Letters, 131, 506-511. 

 

b6. M. Janus, E. Kusiak, J.Choina, J. Ziebro, A. W. Morawski, 2009, Carbon-

modified TiO2 with enhanced azo dyes adsorption, Desalination, 249, 359-363. 

 

b7. M. Janus, E. Kusiak, J. Choina, A.W. Morawski, 2009, Lifetime of carbon-

modified TiO2 photocatalysts under UV light irradiation, Catalysis Letters, 

131, 606-611. 

 

b8. M. Janus, E. Kusiak-Nejman, A. W. Morawski, 2011, Determination of the 

photocatalytic activity of TiO2 with high adsorption capacity, Reaction 

Kinetics, Mechanism and Catalysis, 103, 279-288. 

 

b9. M. Janus, A. Markowska-Szczupak, E. Kusiak-Nejman, A. W. Morawski, 

2012, Disinfection of E. coli by carbon modified TiO2 photocatalysts, 

Environment Protection Engineering, 38(2), 89-97. 

 

b10. M. Janus, E. Kusiak, A.W. Morawski, 2012, Influence of water 

temperature on photocatalytic activity of titanium dioxide, Reaction Kinetics, 

Mechanism and Catalysis, 106(2), 289-295.  

 

b11. M. Janus, 2012, Sorption of CO2 on C,N-TiO2 surface, Adsorption 

Science & Technology, 30, 807-816. 

 

b12. M. Janus, A.W. Morawski, 2010, Carbon-modified TiO2 as 

Photocatalysts, Journal of Advanced Oxidation Technology, 13(3), 313-320.  
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b13. M. Janus, E. Kusiak, D. Dolat, A.W. Morawski, 2012, Sposób okre lania 

fotokatalitycznej aktywno ci fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu, 

Polska, Urz d Patentowy RP, numer prawa wy cznego 389172. 

 

b14. M. Janus, E. Kusiak, D, Dolat, A.W. Morawski, Sposób okre lania 

fotokatalitycznej aktywno ci fotokatalizatorów, Polska, Urz d Patentowy RP, 

numer prawa wy cznego 389174. 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osi gni tych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  

 

Motywacj  do dalszych bada  by a praca, która ukaza a si  w 2001 roku w 

czasopi mie Science (R. Asahi, T. Morikawa, T. Ohwaki, K. Aoki, Y. Taga, 2001, 

Visible-Light Photocatalysis in Nitrogen-Doped Titanium Oxide, Science, 293, 269-

271.). W tym artykule przedstawiono badania dotycz ce dopowania TiO2 niematalami 

takimi jak w giel, fluor, fosfor, siarka i azot. Okaza o si  ten rodzaj modyfikacji 

prowadzi  do otrzymania fotokatalizatorów aktywnych pod promieniowaniem 

widzialnym. Dlatego te  po obronie pracy doktorskiej zatytu owanej „Otrzymywanie i 

badanie fotokatalizatora z TiO2/C do usuwania zanieczyszcze  organicznych wody”,  

szczególn  uwag  po wi ci am otrzymywaniu i badaniu w ciwo ci fizyczno-

chemicznych nowych fotokatalizatorów na bazie TiO2, modyfikowanych z u yciem 

prekursora w glowego, azotowego oraz ich mieszaniny. Stosowa am przede 

wszystkim opracowan  przeze mnie wcze niej metod  modyfikacji wykorzystuj  

reaktor ci nieniowy. Jednym z celów stosowania prekursorów azotowych i 

glowych by o otrzymanie materia ów, które mog yby by  aktywowane 

promieniowaniem widzialnym. Materia em wyj ciowym do otrzymywania tego 

rodzaju fotokatalizatorów by  g ównie TiO2 o strukturze amorficznej, wytwarzany w 

Zak adach Chemicznych Police S.A. Wykaza am, e stosuj c zaproponowan  przeze 

mnie metod  modyfikacji TiO2, mo na otrzyma  materia y, które posiadaj  bardzo 

wysok  pojemno  adsorpcyjn  w stosunku do barwników. Takie materia y w 
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przysz ci mog yby by  stosowane w ogniwach s onecznych sensybilizowanych 

barwnikami.  

Pierwszym materia em który modyfikowa am ci nieniowe w atmosferze azotu 

by  komercyjny TiO2 P25 (Evonic, Niemcy). Po modyfikacji fotokatalizator szybciej 

rozk ada  barwniki azowe w wodzie, poniewa  lepiej je adsorbowa . Wyniki bada  

opublikowa am w czasopi mie Polish Journal of Chemical Technology [b1]. 

Jeden z etapów bada  nad otrzymywaniem nowych fotokatalizatorów 

modyfikowanych w glem realizowa am we wspó pracy z prof. Toyod  i prof. 

Tsumur  z Oita University oraz z prof. Inagakim z Aichi Institute of Technology w 

Japonii. Okre li am wp yw modyfikacji ci nieniowej na aktywno  fotokatalityczn  

nanorurek tytanowych. Wykaza am, e modyfikacja ci nieniowa nanorurek 

tytanowych prowadzona w temperaturze 220 C w atmosferze etanolu spowodowa a 

zniszczenie struktury nanorurek, ale otrzymane w ten sposób nanocz stki TiO2 

charakteryzowa y si  bardzo wysok  aktywno ci  fotokatalityczn . Po 5 godzinach 

na wietlania roztworu barwnika monoazowego sztucznym promieniowaniem 

onecznym w obecno ci tego fotokatalizatora zaobserwowa am ca kowity rozk ad 

modelowego zwi zku [b2].  

W zwi zku z realizacj  projektu badawczego finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego („Badanie usuwania barwników z wody 

i cieków metodami fotokatalitycznymi na TiO2 modyfikowanym w glem w 

podwy szonym ci nieniu”) prowadzi am badania fotokatalitycznego usuwania 

barwników z wody. Okre li am wp yw modyfikacji na pojemno  adsorpcyjn  i 

aktywno  fotokatalityczn  nowych materia ów. Wykaza am, e otrzymane przez 

mnie fotokatalizatory modyfikowane w glem i azotem charakteryzuj  si  bardzo 

du ymi pojemno ciami adsorpcyjnymi w stosunku do barwników azowych. 

Udowodni am, e w przypadku powierzchniowej modyfikacji fotokatalizatorów 

zarówno w glem, jak i azotem, powierzchnia w ciwa wyznaczona metod  BET nie 

zmienia si . Natomiast, zasadniczo zmienia si  warto  potencja u zeta powierzchni 

tych fotokatalizatorów, czego efektem jest zaobserwowany wzrost pojemno ci 

adsorpcyjnej badanych materia ów wobec barwników azowych. Wyniki bada  TiO2 

modyfikowanego azotem opublikowa am w czasopismach Adsorption Science & 
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Technology [b3] i Journal of Hazardous Materials [b4], za  badania dotycz ce 

fotokatalizatorów modyfikowanych w glem opisa am w pracach, które ukaza y si  w 

czasopismach Catalysis Letters [b5], Desalination [b6] i Reaction Kinetics, 

Mechanism and Catalysis [b8]. 

W wyniku zaobserwowanej bardzo du ej adsorpcji barwników na powierzchni 

modyfikowanego TiO2 pojawi  si  problem okre lenia rzeczywistej fotokatalitycznej 

aktywno ci otrzymanych materia ów podczas rozk adu barwników. W celu 

oznaczenia aktywno ci, w pocz tkowym etapie bada  u ywa am poj cia tzw. „czasu 

dekoloryzacji”, rozumianego jako czas, po którym barwnik zanika zarówno z 

roztworu, jak i z powierzchni fotokatalizatora. Dopiero pó niej opracowa am metod , 

która znormalizowa a ten subiektywny sposób okre lania aktywno ci 

fotokatalizatorów o du ych pojemno ciach adsorpcyjnych.  W procesie fotokatalizy 

pierwszym etapem jest adsorpcja. W przypadku otrzymanych przeze mnie 

fotokatalizatorów obserwowa am ca kowit  adsorpcj  barwników obecnych w 

roztworze, wi c trudno by o okre li , czy barwnik uleg  fotokatalitycznej degradacji, 

czy te  jest zaadsorbowany na powierzchni materia u. Zaproponowa am nowy sposób 

okre lania fotoaktywno ci tych materia ów. W badaniach wykorzysta am fakt, i  

adsorpcja barwników zale y równie  od pH roztworu, a zmieniaj c warto ci pH 

mo na doprowadzi  do desorpcji zaadsorbowanego, ale nie roz onego barwnika z 

powierzchni fotokatalizatora. Opracowana przeze mnie metoda umo liwia 

porównanie aktywno ci fotokatalitycznej ro nych materia ów, przy za eniu 

okre lonego czasu procesu, po którym doprowadza si  do desorpcji nie roz onych 

cz steczek barwnika. Metoda pomiaru zosta a opublikowana w czasopi mie Reaction 

Kinetics Mechanism and Catalysis [b8] oraz jest przedmiotem dwóch patentów [b13, 

b14]. Rozwi zanie to jest nowatorskie, gdy  umo liwia oznaczenie rzeczywistej 

zdolno ci fotokatalizatora do rozk adu barwnika.  

Prowadzi am równie  badania wp ywu temperatury na stopie  

fotokatalitycznego rozk adu fenolu. W oparciu o pomiary metod  spektroskopii 

fluorescencyjnej obserwowa am wzrost ilo ci rodników hydroksylowych ze wzrostem 

temperatury roztworu. Równocze nie ze wzrostem temperatury wzrasta  tak e stopie  

rozk adu fenolu. Zaproponowa am, i  jednym z powodów wzrostu fotokatalitycznej 
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aktywno ci TiO2 ze wzrostem temperatury mo e by  równie  wzrost warto ci 

iloczynu jonowego wody. Ze wzrostem temperatury wrasta w wodzie ilo  jonów 

hydroksylowych powsta ych w wyniku dysocjacji cz steczek wody. Jony te szybciej 

ni  cz steczki wody reaguj  z dziurami obecnymi w pa mie walencyjnym 

pó przewodnika, dzi ki temu powstaje wi cej rodników hydroksylowych. Wyniki 

bada  opublikowa am w czasopi mie Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis 

[b10]. Zagadnieniem tym nikt dot d si  nie zajmowa  i nie by o opisane w wiatowej 

literaturze. 

Na podstawie wyników prowadzonych przeze mnie bada  udowodni am 

ponadto, e modyfikowane w glem i azotem fotokatalizatory na bazie TiO2 wykazuj  

szy czas ycia, ni  materia y niemodyfikowane. Badania fotokatalitycznego 

rozk adu barwnika monoazowego wykonywane by y przez 10 cykli. Fotokatalizatory 

modyfikowane w glem charakteryzowa y si  wysok  stabilno ci , nawet w 

porównaniu do komercyjnego TiO2 P25. Na powierzchni komercyjnego P25 

zaobserwowa am powstawanie depozytów w glowych, które nie by y obecne na 

powierzchni TiO2 modyfikowanego w glem. Obecno  tych depozytów 

najprawdopodobniej obni a aktywno  fotokatalizatorów w kolejnych cyklach 

procesu fotokatalizy, w wyniku trwa ego blokowanie miejsc aktywnych. Wyniki 

bada  opublikowa am w czasopi mie Catalysis Letters [b7].  

Oprócz w ciwo ci fotokatalitycznych i adsorpcyjnych otrzymanych nowych 

fotokatalizatorów, okre li am równie  ich zdolno ci dezynfekcyjne. Badania 

przeprowadzi am z u yciem bakterii E. coli.  Przebada am fotokatalizatory z ró  

zawarto ci  w gla. Wykaza am, e najlepsze zdolno ci dezynfekcyjne w obecno ci 

promieniowania widzialnego maj  fotokatalizatory z najmniejsz  ilo ci  w gla 

(0,07% wag.) - ca kowita dezynfekcja nast powa a po 45 minutach na wietlania. 

Natomiast fotokatalizatory z wy sz  zawarto ci  w gla (0,27% wag.) lepiej usuwa y 

bakterie E. coli przy zastosowaniu promieniowania ultrafioletowego, 100% 

dezynfekcja by a osi gni ta po 20 minutach na wietlania. Wyniki bada  

opublikowa am w czasopi mie Environment Protection Engineering [b9]. 

W przypadku fotokatalizatorów modyfikowanych w glem lub azotem, na 

szczególn  uwag  zas ugiwa y ich bardzo dobre zdolno ci do adsorbowania 
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barwników azowych. By o to zwi zane ze zmian  warto ci potencja u zeta 

powierzchni tych fotokatalizatorów po procesie modyfikacji.  

W moich badaniach otrzyma am równie  fotokatalizatory ko-modyfikowane 

jednocze nie w glem i azotem. Wykaza am, e te fotokatalizatory s  tak e bardzo 

dobrymi sorbentami CO2. Dobr  sorpcj  CO2 powi za am z  obecno ci  grup NH3
+ i  

CH2 na powierzchni fotokatalizatora C,N-TiO2. Rezultaty bada  opisa am w 

publikacji, która ukaza a si  w czasopi mie Adsorption Science & Technology [b11]. 

Wyniki bada  prowadzonych przeze mnie po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora przedstawione by y na 31 konferencjach krajowych i mi dzynarodowych. 

Wyniki te przedstawi am osobi cie na sympozjum w Szczecinie, konferencji w 

Krakowie i Poznaniu,  konferencji w Beppu (Japonia), w Toulouse (Francja), w 

Salamance (Hiszpania), w Glasgow (Wielka Brytania) oraz w Niagarze (USA). 

Efektem realizowanych przeze mnie prac badawczych s  ponadto trzy 

udzielone patenty oraz dwa zg oszenia patentowe. 

 
 
5. Omówienie pozosta ych osi gni  naukowo – badawczych  
 

 

W 1997 roku, po uko czeniu Liceum Ogólnokszta cego im. Tadeusza 

Ko ciuszki w obzie, rozpocz am studia na Wydziale Technologii i In ynierii 

Chemicznej Politechniki Szczeci skiej, na kierunku Technologia Chemiczna. Prac  

magistersk  zatytu owan  „Kondensacja nadchloranu nafto[1,8-c,d]-1,3-

dihydropiryliowego z wybranymi aminami alicyklicznymi”, wykonywa am w 

Zak adzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków pod kierunkiem dr in . Ireny 

Bogda skiej i dr in . Haliny Kwiecie . Prac  obroni am 18 czerwca 2002 roku z 

wynikiem bardzo dobrym. 

 Od pa dziernika 2002 roku kontynuowa am nauk  jako uczestniczka studium 

doktoranckiego tego samego wydzia u Politechniki Szczeci skiej. Promotorem mojej 

pracy doktorskiej by  prof. dr hab. in . Antoni Waldemar Morawski.  

ównym tematem moich bada  by o otrzymywanie i okre lenie w ciwo ci 

nowych modyfikowanych w glem fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu, które 
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by y u ywane do usuwania zanieczyszcze  organicznych z wody. Modyfikacji 

ró nymi metodami poddawa am przede wszystkim komercyjny TiO2 P25 (Evonik, 

dawniej Degussa, Niemcy), b cy mieszanin  anatazu i rutylu oraz TiO2 A11 (ZCh 

Police, Polska), zawieraj cy g ównie anataz. Jedn  z zaproponowanych przeze mnie 

metod otrzymywania nowych fotokatalizatorów by a modyfikacja TiO2 w parach 

glowodorów, np. n-heksanu, albo alkoholi, np. etanolu. Aktywno  tych 

materia ów okre la am podczas fotokatalitycznego rozk adu fenolu w obecno ci 

promieniowania ultrafioletowego i widzialnego. Wyniki moich bada  opublikowa am 

w czasopismach: Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Advanced 

Oxidation Technology, Comptes Rendus Chimie, Polish Journal of Chemistry, 

Solar Energy Materials & Solar Cells, Water Research, Polish Journal of Chemical 

Technology. Ponadto, rezultaty prac przedstawione zosta y na 10 konferencjach 

krajowych i mi dzynarodowych.  

W ostatnim etapie bada  realizowanych w ramach pracy doktorskiej 

wykaza am, e modyfikacja ci nieniowa TiO2 mo e prowadzi  do uzyskania 

materia ów o bardzo dobrych w ciwo ciach fotokatalitycznych. Dlatego, po obronie 

pracy doktorskiej podj am decyzj  o kontynuowaniu prac w tym zakresie. Umo liwi  

mi to projekt badawczy w asny „Badanie usuwania barwników z wody i cieków 

metodami fotokatalitycznymi na TiO2 modyfikowanym w glem w podwy szonym 

ci nieniu”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Projekt 

ten realizowa am w latach 2007-2010.  

W czasie trwania studium doktoranckiego cz  bada  prowadzi am w 

Wielkiej Brytanii i Austrii. Dwukrotnie otrzyma am stypendia Host Fellowship for 

Early Stage Research Training, dzi ki którym sp dzi am 5 miesi cy w University of 

Newcastle upon Tyne i 6 miesi cy w Vienna University of Technology. W Wielkiej 

Brytanii prowadzi am badania w ramach projektu „Electrochemical Energy and 

Environmental Systems”. Moimi opiekunami naukowymi byli prof. Keith Scott i dr 

Terry Egerton. Rezultatem prowadzonych przeze mnie bada  by a publikacja w 

czasopi mie Chemosphere (T.A. Egerton, M. Janus, A.W. Morawski, 2006, New 

TiO2/C sol-gel electrodes for photoelectrocatalytic degradation of sodium oxalate, 

Chemosphere, 63, 1203-1208.), opisuj ca nowy sposób otrzymywania elektrod na 
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bazie TiO2 modyfikowanego w glem, z zastosowaniem metody zol- el. Elektrody te 

posiada y bardzo wysok  aktywno  podczas usuwania szczawianu sodu z wody. W 

Wiedniu prowadzi am badania w ramach projektu „Nanostructured Materials”. 

Moimi opiekunami naukowymi byli prof. Erich Knözinger i dr Oliver Diwald. W 

trakcie bada  otrzyma am nowy nanokrystaliczny TiO2, stosuj c do tego celu metod  

MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour Deposition).  

W czasie trwania studium doktoranckiego prowadzi am zaj cia dydaktyczne, w 

tym wiczenia laboratoryjne z przedmiotów „Analiza wody i cieków” oraz 

„Technologia oczyszczania wody i cieków” dla studentów kierunków Technologia 

Chemiczna i Ochrona rodowiska oraz wiczenia audytoryjne z przedmiotu 

„Podstawy informatyki” dla studentów kierunku Technologia Chemiczna. By am 

tak e zaanga owana w opiek  nad studentami wykonuj cymi badania w ramach prac 

magisterskich pod kierunkiem prof. dra hab. in . A.W. Morawskiego. 

16 grudnia 2006 roku obroni am z wyró nieniem prac  doktorsk  zatytu owan  

„Otrzymywanie i badanie fotokatalizatora z TiO2/C do rozk adu zanieczyszcze  

organicznych wody”, uzyskuj c stopie  doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

technologia chemiczna, w specjalno ci technologia nieorganiczna. 

Od maja do sierpnia 2007 roku by am zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. 

analiz w Zak adach Chemicznych Police S.A. Jednak e ch  dalszej pracy naukowej 

sk oni a mnie do powrotu na uczelni . Niemniej, na podkre lenie zas uguje fakt, i  

zdobyte do wiadczenie stanowi o wa ne uzupe nienie wiedzy akademickiej i 

przyczyni o si  do lepszego zrozumienia oczekiwa  przemys u wobec jednostek 

naukowych. W grudniu 2007 roku obj am stanowisko asystenta w Katedrze 

In ynierii Sanitarnej Wydzia u Budownictwa i Architektury Politechniki 

Szczeci skiej. W 2008 roku zosta am mianowana na stanowisko adiunkta w wy ej 

wymienionej Katedrze. Od listopada 2012 roku pe ni  funkcj  kierownika Zak adu 

Technologii Wody, cieków i Odpadów Wydzia u Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (do 31. 12. 

2008 r. Politechniki Szczeci skiej).  

Po uzyskaniu stopnia doktora by am i jestem wykonawc  5 projektów 

finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. By am 
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kierownikiem projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego oraz jestem kierownikiem projektów finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki i Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju. Moja dzia alno  naukowo-

badawcza uhonorowana zosta a pi cioma nagrodami indywidualnymi I, II i III stopnia 

Rektora ZUT (wcze niej PS), dwukrotnie otrzyma am stypendium dla m odych 

naukowców „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz zdoby am stypendium 

dla wybitnych m odych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wy szego.  

Wspó pracuj  z grup  badawcz  prof. dr hab. in . Danuty Kaczmarek, prof. 

nadzw. PWr z Zak adu Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych 

Politechniki Wroc awskiej. Badania dotycz  okre lania w ciwo ci 

fotokatalitycznych pow ok TiO2. Rezultatem wspó pracy s  artyku y, które ukaza y 

si  w takich czasopismach jak: Central European Journal of Physics ( D. 

Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, E.L. Prociow, A.W. Morawski, M. Janus, 

2011, Photocatalytic properties of nanocrystalline TiO2 thin films doped with Tb, 

Central European Journal of Physics, 9(2), 354-359.), Polish Journal of Chemical 

Technology (D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, M. Mazur, A.W. 

Morawski, M. Janus, E. Prociów, P. Gemmellaro, 2012, Photocatalytic properties of 

transparent TiO2 coatings doped with neodymium, Polish Journal of Chemical 

Technology, 14 (3), 1-7.) i Journal of Nano Research (D. Wojcieszak, J. 

Domaradzki, D. Kaczmarek, E. Prociow, A.W. Morawski, M. Janus, 2012, 

Photoluminescence and photocatalytic properties of nanocrystalline TiO2:Tb thin 

films, Journal of Nano Research, 18-19, 187-193). 

 Wspó pracuj  równie  z Dr Slavic  Stankic z Institute des Nano-Sciences de 

Paris, Université Pierre et Marie Curie. Wspólnie stara my si  uzyska  finansowanie 

dla projektu „TiO2/ZnO and TiO2/MgO photocatalysts for air and water purification”, 

niestety na razie bez powodzenia.  

Moje do wiadczenie naukowe sprawia, e jestem zapraszana do recenzowania 

publikacji nadsy anych do takich czasopism jak: Applied Catalysis B: Environmental, 

Journal of American Ceramic Society, Environmental Science & Technology, 

Adsorption Science & Technology, Polish Journal of Chemical Technology, Recent 
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Patents on Engineering, International Journal of Hydrogen Energy, Reaction Kinetics 

and Mechanism and Catalysis, The Journal of Physical Chemistry, Journal of Alloys 

and Compounds, Chemosphere, Journal of Hazardous Materials, Applied Surface 

Science, Environmental Technology. 

Od momentu rozpocz cia pracy na Wydziale Budownictwa i Architektury 

prowadz  zaj cia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych. Prowadzi am i prowadz  wyk ady, wiczenia audytoryjne i 

wiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Chemia budowlana” dla studentów kierunku 

Budownictwo oraz wiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Chemia” i „Chemia 

rodowiska” dla studentów kierunku In ynieria rodowiska. rednio w roku 

akademickim prowadz  zaj cia z sze ciuset studentami. W ramach zaj  opracowa am 

materia y dydaktyczne w formie instrukcji do wicze  laboratoryjnych. Udost pniam 

te  swoje wyk ady w internecie. 

W celu podnoszenia kwalifikacji, bra am równie  udzia  w nast puj cych 

szkoleniach: (i) „Kurs doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich”, 

(ii) szkolenie dotycz ce stosowania metod Dynamic Light Scattering (DLS), Static 

Light Scattering (SLS), Laser Doppler Velocimetry (LDV), (iii) szkolenie nt. 

„Doskonalenie zintegrowanego systemu zarz dzania i technik audytowania” i (iv) 

szkolenie „Zadania producentów chemikaliów po wej ciu w ycie rozporz dzenia 

REACH”.  

Jestem laureatk  programu LIDER (lata 2012-2015) finansowanego przez 

Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju i dlatego te  jestem szczególnie zainteresowana 

mo liwo ci  komercjalizacji wyników bada . Z tego powodu, od czerwca do wrze nia 

2012 roku uczestniczy am w projekcie szkoleniowo-doradczym pn. 

„Przedsi biorczo  akademicka – przysz ci  województwa zachodniopomorskiego”. 

Zatrudnienie w zak adzie przemys owym w 2007 roku okaza o si  tutaj przydatne. W 

ramach projektu LIDER utworzy am 4-osobowy zespó  badawczy sk adaj cy si  

z m odych doktorantów (IV rok studiów doktoranckich). 

Mia am równie  okazj  sporz dzi  na zlecenie Narodowego Centrum Bada  i 

Rozwoju opini  dotycz  wniosku w programie „Wsparcie projektów celowych”. 
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By am recenzentem 14 prac magisterskich i in ynierskich. Przewodniczy am 

tak e jednemu egzaminowi dyplomowemu oraz by am sekretarzem podczas jednego 

kolokwium habilitacyjnego.  Obecnie jestem opiekunem naukowym magistranta, 

który pod moim kierunkiem wykonuje prac  zatytu owan  „Otrzymywanie i badanie 

samooczyszczaj cych si  cementów”. Jestem równie  promotorem pomocniczym 

pracy doktorskiej zatytu owanej „Oczyszczanie wody i cieków w pilota owej 

instalacji fotokatalitycznej” (mgr in . Piotr Bro ek, promotor dr hab. in . Sylwia 

Mozia, prof. ZUT).  

W maju 2011 roku w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i 

In ynierii rodowiska,  prof. dr hab. in . Antoni W. Morawski zorganizowa  I 

Ogólnopolskie sympozjum „Post py w badaniach i zastosowaniach 

fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2-Szczecin 2011)”.  Bra am udzia  w 

jego przygotowaniu jako cz onek komitetu organizacyjnego, ponadto przygotowa am 

materia y, w których przedstawione zosta y streszczenia bada  przedstawionych na 

sympozjum. By am równie  cz onkiem komitetu organizacyjnego seminarium 

„Polish-Japanese Seminar on Progress in Photocatalysis under ZUT-Hokkaido 

University Cooperation”, które odby o si  w lipcu 2011 roku w Instytucie 

Technologii Chemicznej Nieorganicznej i In ynierii rodowiska ZUT. 

Oprócz tego, e jestem pracownikiem Wydzia u Budownictwa i Architektury, 

nadal prowadz  prace badawcze na Wydziale Technologii i In ynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuj  si  

obs ug  spektrofotometrów UV-Vis, UV-Vis/DR i FTIR/DRS, chromatografu 

gazowego z detektorem masowym, analizatora termograwimetrycznego, analizatora 

gla organicznego, chromatografu cieczowego oraz analizatora wielko ci cz stek i 

potencja u zeta. Opracowa am szereg metodyk pomiarowych i analitycznych z 

wykorzystaniem ww. aparatury. Bra am udzia  w przygotowaniu procedury 

przetargowej na zakup kilku urz dze  i aparatów w Instytucie Technologii 

Chemicznej Nieorganicznej i In ynierii rodowiska ZUT. 

 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 24 publikacje 

czny IF = 32,355), w tym 23 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej w 
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tym jeden rozdzia  (96 stron) w wydawnictwie „Chemistry and Physics of Carbon”, 

dotycz cy zastosowania materia ów w glowych w fotokatalizie. Jest to pierwsza taka 

du a mi dzynarodowa praca przegl dowa na temat modyfikacji TiO2 w glem. 

 
 

 


