
Oferta stypendium doktorskiego w ramach projektu NCN OPUS UMO-2018/31/B/ST5/00899 

pod tytułem: „1-Halopoliyny jako substraty w syntezie organicznej oraz prekursory materiałów 

porowatych” 

 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Szafert 

Streszczenie: 1-Halopoliyny są związkami o dużym potencjale aplikacyjnym w nowoczesnej 
nanoelektronice oraz użytecznymi substratami w syntezie organicznej. Przy ich udziale można 
otrzymać szereg nowych związków oraz materiałów o interesujących właściwościach 
fizykochemicznych. Badania nad tymi układami są rozwijane w kilku grupach badawczych na świecie, 
a uzyskane wyniki są publikowane w bardzo dobrych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.  

W ramach aktualnie realizowanego grantu badawczego prowadzone są prace nad 
wykorzystaniem związków 1-halopoliynowych do otrzymanie nowych architektur molekularnych. 
Otrzymane zostaną np. układy cykliczne, które dzięki ich zamknięciu w matrycy krzemowej będą 
przekształcane do pochodnych o ekstremalnej reaktywności, które nie mogą być wyizolowane w 
normalnych warunkach. Wykorzystując silne oddziaływania halogenowe, w których 1-halopoliyny 
biorą zazwyczaj czynny udział, otrzymane zostaną nowe, funkcjonalne materiały porowate. 1-
Halopoliny będą także wykorzystane jako substraty w reakcjach katalitycznych w celu uzyskania 
nowych produktów organicznych.  

Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zespół Chemii Metaloorganicznej i 

Materiałów Funkcjonalnych 

Nazwa stanowiska: doktorant 

Wymagania: 

- ukończony drugi stopień studiów (posiadany tytuł magistra) 

- znajomość podstaw wieloetapowej syntezy i oczyszczania związków chemicznych 

- znajomość syntezy związków poliynowych (w tym 1-halopoliynów) oraz podstawy katalizy z 

wykorzystaniem metod aktywacji wiązania C-H 

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie literatury naukowej  

 

Opis zadań: Synteza długołańcuchowych 1-halogenopoliynów i ich wykorzystanie do funkcjonalizacji 

układów aromatycznych za pomocą katalizowanej związkami palladu (i potencjalnie innych metali) 

aktywacji wiązania C-H z wykorzystaniem odpowiedniej grupy kierującej.  

Synteza poliynowych układów cyklicznych do wykorzystania w konstrukcji materiałów w oparciu o 

wiązanie halogenowe.  

Analiza i raportowanie otrzymanych wyników.  

 

Termin składania ofert: 06.10.2020, 14:00 

Forma składania ofert: e-mail na adres slawomir.szafert@chem.uni.wroc.pl 

Warunki zatrudnienia: Stypendium. Praca w doskonale wyposażonych laboratoriach naukowych o 

charakterze syntetycznym w nowym korpusie Wydziału Chemii UWr.  

Liczba stypendiów do przyznania w tej edycji: 1 

Dodatkowe informacje: Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, 

powołanej zgodnie z wymaganiami NCN 



Wymagane dokumenty: CV (wraz z opisem doświadczenia w zakresie w/w wymagań), list 

motywacyjny, tytuł oraz streszczenie pracy magisterskiej, kopię dokumentu potwierdzającego 

nadanie stopnia magistra.  

Wraz z dokumentami prosimy o dostarczenie następującej klauzuli na osobnym dokumencie.  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne.” 

...................................................................... 

Miejscowość, data, podpis 

 


