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OFERTA STYPENDIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU SONATA NARODOWEGO 
CENTRUM NAUKI 2017/26/D/ST5/00112 

Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych zaprasza do udziału w 
projekcie „Beta funkcjonalizacja pierwszorzędowych amin alifatycznych na drodze  
aktywacji C-H”.  
Przedmiotem oferty jest stypendium w wysokości 3000 PLN/miesięcznie na okres 6 miesięcy.  
Wymagania: 

• Tytuł magistra chemii. 
• Status studenta studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UWr. 
• Wiedza z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. 
• Doświadczenie w syntezie i oczyszczaniu związków organicznych. 
• Doświadczenie w fizykochemicznej charakterystyce związków organicznych. 
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury 

naukowej. 
• Dyspozycyjność. 

Opis zadań: 
• Udział w projekcie „Beta funkcjonalizacja pierwszorzędowych amin alifatycznych na 

drodze aktywacji C-H” 
• Synteza organiczna, izolacja i charakterystyka produktów reakcji. 
• Analiza i raportowanie otrzymanych wyników. 

Termin składania ofert:  
• 28 września 2020, godzina 12:00 

Forma składania ofert:  
• Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email nurbey.gulia@chem.uni.wroc.pl pod 

tytułem Stypendium naukowy NCN 
Warunki zatrudnienia:  

• Stypendium w wysokości 3000 PLN/miesięcznie na okres 6 miesięcy. 
• Praca w doskonale wyposażonych laboratoriach naukowych o charakterze 

syntetycznym na Wydziale Chemii UWr. 
Dodatkowe informacje: 
Wybór kandydatów nastąpi na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych 
w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 17 października 2019 roku. 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z 
kandydatami. O miejscu i terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą 
elektroniczną. 
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email nurbey.gulia@chem.uni.wroc.pl pod tytułem 
Stypendium naukowe NCN.  

• CV (maksymalnie 1 strona A4). 
• List motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4).  
• Dane kontaktowe (email i telefon) do osoby mogącej zarekomendować kandydata. 

Wraz z dokumentami prosimy o dostarczenie podpisanej klauzuli na osobnym dokumencie. 
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„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.”  
Kierownik projektu: 
dr Nurbey Gulia 
nurbey.gulia@chem.uni.wroc.pl 
Więcej na temat projektu pod adresem https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/382853-pl.pdf oraz 
na zapytanie u kierownika projektu. 
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