Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu OPUS
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Zaawansowanych Technologii, P-ń
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Liczba stypendiów: 2
Celem konkursu jest wyłonienie doktorantów, którzy będą prowadzili badania naukowe w ramach
projektu OPUS „Nowe funkcjonalizowane heterosilseskwioksany jako prekursory materiałów
hybrydowych - synteza i charakterystyka” Umowa nr UMO-2017/27/B/ST5/00149
Wymagania:
1. ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii lub kierunków pokrewnych;
2. doświadczenie badawcze związane z katalizą homogeniczną, syntezą i charakterystyką związków
metaloorganicznych;
3. znajomość zagadnień dotyczących chemii metaloorganicznej (ukończony przynajmniej jeden
przedmiot dotyczący tematyki syntezy metaloorganicznej)
4. predyspozycje do pracy naukowo-badawczej; duża samodzielność, kreatywność i wysoka
motywacja w realizacji postawionych zadań i celów badawczych
5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego
6. umiejętność pracy w grupie
Opis zadań:
Celem naukowym projektu zatytułowanego: „Nowe funkcjonalizowane heterosilseskwioksany jako
prekursory materiałów hybrydowych - synteza i charakterystyka” jest opracowanie metod syntez
nowych funkcjonalizowanych heterosilseskwioksanów zawierających atomy boru, germanu, cyny,
fosforu i antymonu oraz badanie ich właściwości. W ramach realizacji projektu doktorant-stypendysta
będzie prowadził badania naukowe obejmujące ww. zagadnienia.
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2018
Forma składania ofert: e-mailowo
Wysokość stypendium: 2 000 PLN / miesięcznie
Warunki zatrudnienia:
Zaplanowano 2 stypendia - jedno na 36, a drugie na 24 miesiące.
Doktorant będzie zaangażowany w realizację zagadnień badawczych w Projekcie w pełnym wymiarze
godzin i będzie otrzymywał stypendium przez okres 36 oraz 24 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane
w ratach na podstawie umowy pomiędzy instytucją przyjmującą i stypendystą.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. List motywacyjny
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
4. Wykaz ocen ze studiów ze średnią
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
6. Dokument potwierdzający status doktoranta lub oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie
na studia doktoranckie rozpoczynające się od 1 października 2018 r.
7. Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie od dnia 1 października 2018 r.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w e-mailowo na adres: Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl, do dnia
25 sierpnia 2018, podając w tytule wiadomości : „OPUS14-doktorant”.
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika
do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.
Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po
zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o wynikach
pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mailowy : Bogdan.Marciniec@amu.edu.pl

