
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta  

Wymagania: 

1. Kandydat musi posiadać status doktoranta nauk chemicznych w momencie 
rozpoczęcia pracy w projekcie. 

2. Znajomość najnowszej tematyki związanej z separacją jonów metali. 
Preferowane doświadczenie z zakresu: chromatografia jonowymienna, 
ekstrakcja, techniki separacji. 

3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie umożliwiająca 
przygotowanie tekstów naukowych oraz prezentację wyników na 
konferencjach. 

4. Posiadanie kompetencji w zakresie samodzielnego prowadzenia prac 
eksperymentalnych w laboratorium chemicznym. 

5. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy 
w zespole.  

Opis zadań: 

Realizowany projekt naukowy dotyczy zagadnień związanych z syntezą 
i wykorzystaniem funkcjonalnych nośników nieorganicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem monotlenków lub układów wieloskładnikowych, które ze względu na 
szerokie spektrum metod syntezy charakteryzują się ściśle zaprojektowanymi 
właściwościami fizykochemicznymi i strukturalnymi. Uzyskanie funkcjonalnych 
materiałów nieorganicznych o ściśle zdefiniowanych właściwościach pozwoli na ich 
wykorzystanie w procesie zagospodarowania/unieszkodliwiania ścieków 
zawierających szkodliwe jony metali. Dodatkowym aspektem jest przeprowadzenie 
kompleksowej syntezy wybranych matryc nieorganicznych realizowanych in situ, w 
kierunku uzyskania unikalnych połączeń i wykorzystania w procesach katalitycznych i 
elektrochemicznych. Do zakresu obowiązków należeć będzie: systematyczna oraz 
zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem 
projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy jego realizacji, obsługa 
aparatury badawczej związanej z realizacją w/w projektu, uczestnictwo w szkoleniach 
z zakresu realizacji projektu oraz wykorzystanie umiejętności zastosowania 
zdobytych kompetencji w jego realizacji, prawidłowe organizowanie pracy na 
zajmowanym stanowisku 

 
Typ konkursu NCN: OPUS 15-ST8 

Termin składania ofert: 7 październik 2019, 15:00, rozstrzygnięcie 18.10.2019 

Forma składania ofert: drogą mailową lub pocztą tradycyjną 

Warunki zatrudnienia:  

Miejsce realizacji zadań badawczych: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Okres realizacji zadań: maksymalnie 24 miesiące 



Wynagrodzenie w formie stypendium naukowego od dnia 1 listopada 2019 w 
wysokości 1500 PLN miesięcznie.  

Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty: 

1) CV lub życiorys naukowych, 
2)  list motywacyjny, 
3)  dokument poświadczający status doktoranta, 
4) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w 

warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów 
naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i 
wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań 

5) list referencyjny oraz informacje kontaktowe do opiekuna naukowego. 

Na podaniu należy dopisać: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący 
Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie 
zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).” 

Dodatkowe informacje:  

Zgłoszenie swojej kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami należy wysyłać (w 
zaklejonej kopercie) na adres: Katedra Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisku stypendysty” lub na adres mailowy (wyłącznie pliki 
pdf) d.kolodynska@poczta.umcs.lublin.pl 
Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski zastrzega sobie prawo 
kontaktu z wybranymi kandydatami i przeprowadzenia z nimi rozmowy 
kwalifikacyjnej. 


