
Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant 

 

Wymagania: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest 
uczestnikiem szkoły doktorskiej. 

Wymagania: 

1) Wykształcenie wyższe chemiczne - prosimy o dostarczenie kopii dyplomu potwierdzającego 
posiadanie tytułu mgr. chemii, 

2) Doświadczenie w syntezie organicznej (aldehydy, aminy i ich zabezpieczone pochodne, makrocykle 
lub klatki molekularne) - prosimy o dostarczenie streszczenia pracy magisterskiej (max. 3 strony A4) 

3) Doświadczenie w syntezie nieorganicznej - synteza kompleksów metali. 

4) Umiejętność hodowania kryształów 

5) Dobra znajomość języka angielskiego. 

Dodatkowe atuty: 

1) Praca licencjacka i/lub magisterska z obszaru chemii supramolekularnej 

2) Posiadanie co najmniej jednej publikacji z dziedziny chemii supramolekularnej (lub 
makrocyklicznej). 

UWAGA. Konkurs PRELUDIUM BIS 3 jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w 
szkole doktorskiej w roku 2022/2023. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, 
która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole 
doktorskiej. 

 

Opis zadań: 

Stypendysta będzie realizował zadania badawcze w ramach projektu ,,Synteza i badanie właściwości 
klatek molekularnych wywodzących się z tetraaldehydów oraz poliamin”, którego kierownikiem jest 
dr hab. Janusz Gregoliński. 

1) Synteza prekursorów a) tetraaldehydy b) di-, tri- i tetraminy (również formy zabezpieczone 
np. acetale czy Boc). 

2) Synteza klatek molekularnych. 
3) Oczyszczanie związków przez krystalizację, ekstrakcję, destylację i chromatografię (w tym 

GPC). 
4) Synteza kompleksów metali z klatkami molekularnymi. 
5) Badania chemii gospodarz-gość pod kątem oddziaływań molekularnych klatek z różnymi 

cząsteczkami gości. 
6) Hodowla kryształów, wykonywanie pomiarów strukturalnych (rentgenografia strukturalna). 
7) Niezależne pomiary i interpretacja widm NMR, MS (ESI, MALDI itp.), CD i inne. 
8) Analiza i opracowanie wyników końcowych. 
9) Prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych. 
10) Przygotowywanie publikacji naukowych. 



11) Wystąpienie z wnioskiem do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o 
finansowanie stażu zagranicznego trwającego 4 miesiące, a po uzyskaniu jego finansowania 
realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium Bis 3 (planowany rok odbycia 
stażu: 2025). 

12) Przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako promotorem. Zgodnie z 
regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w 
terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 

 

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS 3 – ST4 

Termin składania ofert: 18 lipca 2022, 00:00 

Forma składania ofert: e-mail na adres: janusz.gregolinski@uni.wroc.pl (w tytule e-maila proszę o 
wpisanie - „Stypendium w konkursie PRELUDIUM BIS 3 JG) lub osobiście / korespondencyjnie na 
adres: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław. Na kopercie 
powinien zostać umieszczony dopisek: „Stypendium w konkursie PRELUDIUM BIS 3 - JG”. 

Warunki zatrudnienia: 

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2022 r. 

Stypendium doktoranckie wypłacane jest przez 48 miesięcy (od dnia 01.10.2022 r.). 

Wyłoniony w konkursie młody naukowiec uzyska stypendium i odbędzie 4 miesięczny staż 
zagraniczny w Japonii, dodatkowo finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
(NAWA) pod warunkiem wcześniejszego uzyskania finansowania. 

Wysokość stypendium wynosi: 

- 5 000,00 zł miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa 
doktoranta w szkole doktorskiej, 

- 6 000 zł miesięcznie po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa 
doktoranta w szkole doktorskiej. 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r., stypendium zostanie 
pomniejszone o składki wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Dodatkowe informacje: 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

1) CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania. 

2) Streszczenie pracy magisterskiej (max. 3 strony A4). 

3) List motywacyjny. 

4) Kopię/skan dyplomu ukończenia studiów. 

5) Informację o osiągnięciach naukowych (dokumenty potwierdzające). 

Rekrutacja odbędzie się według zasad ogłoszonych na stronie NCN dotyczących konkursu Preludium 
Bis 3. Kandydat może zostać poproszony o uczestnictwo w rozmowie z komisją. 


