
Oferta pracy w projekcie finansowanym 

przez NCN 

 
Nazwa jednostki: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,  

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska  

 

Nazwa stanowiska: post-doc - wynagrodzenie w ramach umowy o pracę  

 

Wymagania: 

1.Ukończone studia wyższe w zakresie nauk technicznych oraz obroniona praca doktorska 

z technologii chemicznej -  nie dawniej niż w okresie ostatnich 6 lat. 

2. Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu fotokatalizy z zastosowaniem ditlenku tytanu 

oraz jego modyfikacji w procesach oczyszczania wody i ścieków (poparta dorobkiem 

publikacyjnym). 

3. Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach międzynarodowych  z zakresu 

fotokatalizy. 

4. Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie. 

5. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na 

konferencjach naukowych 

6. Pozytywna opinia Kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i 

predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej 

7. Udokumentowana praca w zespole realizującym granty badawcze 

8. Zdolności komunikacyjne i pracy w zespole. 

9. Udokumentowany staż zagraniczny. 

10. Umiejętność obsługi aparatów: FTIR, XRD, UV-VIS, spektrometr fotoelektryczny do 

pomiaru wydajności kwantowej z wyznaczeniem czasu życia fotoelektronów, chromatograf 

HPLC, analizator pierwiastków, aparatura do określania wielkości cząstek i potencjału zeta, 

powierzchni właściwej metodą BET. 

Opis zadań: 

Udział w pracach badawczych w ramach projektu "Hybrydowe nanomateriały ditlenek 

tytanu-krzem otrzymane przez kalcynację w atmosferze gazów inertnych do zastosowań w 

oczyszczaniu wody i powietrza", a w szczególności realizowanie następujących zadań:  

1. Projektowanie i preparatyka nanomateriałów w oparciu o ditlenek tytanu i prekursor 

krzemu. 

2. Charakterystyka otrzymanych materiałów metodami fizykochemicznymi (FTIR, XRD, 

UV-VIS, spektrometr fotoelektryczny do pomiaru wydajności kwantowej czasu życia 

fotoelektronów, pomiar wielkości cząstek i pomiar kąta zwilżenia, pomiar powierzchni 

właściwej). 

3. Badanie adsorpcji zanieczyszczeń z wody i powietrza.  

4. Fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń wody i powietrza. 

 



Typ konkursu NCN: OPUS – ST 

Termin składania ofert: 17 grudzień 2018, 9:00 

Forma składania ofert: email 

 

Warunki zatrudnienia: 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

Wynagrodzenie z pochodnymi:   6500 zł/miesiąc 

Data rozpoczęcia: 01-01-2019 

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy  

Dodatkowe informacje: 

Forma składania ofert: e-mail:  

Adres przesyłania zgłoszeń: antoni.morawski@zut.edu.pl (temat: OPUS14 PostDoc). 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie. 

2. CV: w CV należy umieścić następujące klauzul: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" oraz "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych"  

3. Autoreferat (nieprzekraczający 2 stron formatu A4) zawierający zwięzłą informację o 

zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech 

najważniejszych, udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych. 

5. Skan bądź kserokopia: dyplomu ukończenia studiów wyższych; zaświadczenie o obronie 

pracy doktorskiej lub nadaniu stopnia naukowego doktora. 

6. Spis publikacji kandydata, zgłoszeń patentowych, patentów, wystąpień na konferencjach. 

7. Listę projektów badawczych, którymi kandydat kierował lub był wykonawcą. 

8. Informację o odbytych stażach naukowych 

9. List rekomendacyjny. 

 

Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zgodnie z "Regulaminem 

przyznawania środków na realizację projektów badawczych finansowanych ze środków 

Narodowego Centrum Nauki". Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z 

wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną).  

Warunkiem zatrudnienia będzie dostarczenie do 21/12/2018 r. dokumentu potwierdzającego 

nadanie stopnia naukowego doktora.  

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

www.wtiich.zut.edu.pl 

 

ogłoszenie z dnia 20-11-2018  


