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Curie było rzeczą zupełnie naturalną. W czasie wojny niezależnie od zajęć w służbie radiologicznej uzyskałam dyplom ukończenia studiów, mogłam więc od razu przystąpić do pracy doktorskiej, którą zakończyłam w r. 1925. W tymże roku matka przyjęła na asystenta osobistego Fryderyka Joliot, wychowanka École de Physique et de Chimie, który był jej polecony przez Langevina. Mniej więcej po roku byliśmy zaręczeni. Pobraliśmy się w październiku 1926 r.	
Mimo że kredyty były niewystarczające, co było przyczyną stałej troski Marii Curie, liczba pracowników naukowych podniosła się do około 40 fizyków i chemików, nie licząc mechaników i laborantów. Plonem ich działalności były liczne, stale ukazujące się publikacje. Pomiędzy Laboratorium Curie a Laboratorium Pasteura, które razem tworzą Instytut Radowy, nawiązała się owocna współpraca w zakresie badań interesujących z punktu widzenia biologii.
Między pracownikami naukowymi zawsze było dużo cudzoziemców. Maria Curie uważała za swój obowiązek przyjmować do Laboratorium badaczy przysyłanych przez zagraniczne instytucje naukowe i w ten sposób umacniać stanowisko Francji w świecie nauki. Niektórzy przybywali, aby w ciągu kilku miesięcy zapoznać się z techniką metod radiochemicznych lub pomiarów promieniowań, inni pozostawali przez kilka lat, aby wykonać prace doktorskie. Wielu z nich zajmuje katedry w wyższych uczelniach swoich krajów. Ogółem przez Laboratorium Curie przeszli pracownicy 25 różnych narodowości, a w r. 1933 było jednocześnie reprezentowanych siedemnaście narodowości.
Przezwyciężając ogromne trudności Maria Curie zdołała przed r. 1914 wydzielić rad w poważnej ilości około 2 g. Ofiarowała go Laboratorium Curie wraz z l g, otrzymanym w r. 1921 w darze od kobiet amerykańskich. Stale czyniła uporczywe wysiłki celem otrzymania rzadkich substancji promieniotwórczych: radu D, polonu, aktynu, jonu i protaktynu. Wielu przemysłowców udzielało jej cennej pomocy dostarczając odpadków fabrykacyjnych, zawierających szukane substancje, lub też przeprowadzając w skali technicznej według jej wskazówek przeróbkę tych odpadków. Później wystarała się o wybudowanie w Arcueil oddziału Laboratorium Curie, gdzie można było prowadzić przeróbki chemiczne w dużej skali.
Te substancje promieniotwórcze posłużyły do wielu prac fizycznych i chemicznych. Dysponowanie wielką ilością polonu pozwoliło Fryderykowi Joliot i mnie wykonać badania, które doprowadziły do odkrycia neutronu i sztucznej promieniotwórczości. Pracując z preparatami aktynowymi Mlle Perey odkryła w 1939 r. pierwszy izotop pierwiastka 87, któremu nadała nazwę francjum.

