
Oferta pracy 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Nazwa stanowiska: Stypendysta 

Wymagania: 

1) Studentka/Student pierwszego lub drugiego stopnia kierunku chemia  

2) Umiejętność analitycznego myślenia 

3) Mile widziane doświadczenie w syntezie nanomateriałów 

4) Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

5) Umiejętność pracy w zespole 

6) Dobra znajomość pakietu MS Office 

 

Opis zadań: 

Poniższe zadania związane są z udziałem stypendysty w projekcie „Synteza i charakterystyka 

nanocząstkowych kompleksów do generacji fluorescencji w zakresie bliskiej podczerwieni i 

termoterapii.” w ramach konkursu SONATA 17. 

- Synteza koloidalnych roztworów metalicznych nanocząstek i nieorganicznych fluorescencyjnych 

znaczników 

- Praca nad funkcjonalizacją powierzchni nanocząstek 

- Charakterystyka struktury, a także właściwości optycznych nanocząstek i materiałów funkcjonalnych 

 

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST 

Termin składania ofert: 29 września 2022, 00:00 

Forma składania ofert: email 

Warunki zatrudnienia: 

Przedmiotem konkursu są trzy stypendia w wysokości 1500 PLN brutto miesięcznie, wypłacane w 

miesięcznych transzach w okresie realizacji zadań: 1/10/2022-30/06/2025. 

 

Dodatkowe informacje: 

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych 

oraz otrzymanych wyróżnień i stypendiów, udziału w projektach badawczych, warsztatach i 

szkoleniach naukowych. 

 

Wymagane dokumenty: 



– Podanie; 

– CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, publikacjach, 

referatach na konferencjach, stażach, praktykach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych, 

nagrodach, wyróżnieniach itp.); 

– List motywacyjny; 

– Zaświadczenie o statusie studenta  

–W życiorysie należy umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie 

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( (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w 

Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym 

terminie w trakcie adekwatnym do jej udzielenia.” 

- Informacje kontaktowe (w tym adres e-mail). 

 

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski 

kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO 

CENTRUM NAUKI i przyznaje stypendia naukowe kandydatowi, który otrzyma najwyższą pozycję na 

liście rankingowej. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście 

rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. 

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.  

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi 30 września 2022 r. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z 

kierownikiem projektu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.gordel-

wojcik@chem.uni.wroc.pl w terminie do 29 września 2022 podając w tytule „<Imię.Nazwisko> – 

Konkurs na stypendium naukowe”. 
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