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ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE
Konkurs na Stypendystę-Doktoranta w projekcie naukowym. Czas realizacji projektu: 3 lata.
Okres trwania stypendium: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. Wynagrodzenie
miesięczne: 3500.00 PLN

Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie "Zastosowanie zintegrowanego
podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji
bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym
scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym (UMO-2021/43/B/NZ9/00787) kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, a w szczególności:

stały nadzór na stanowiskami badawczymi oraz hydrofitami, kontrola nad prawidłowym
przebiegiem procesów technologicznych, przygotowywanie i dozowanie ścieków
syntetycznych, wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych, analiza statystyczna wyników, studia
literatury, publikowanie wyników.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.

Kandydat musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia,
realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

c) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną
jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy
lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

doktorskiej.
d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy
Wymagana jest znajomość procesów oczyszczania ścieków, podstaw hydrofitowej metody
oczyszczania ścieków oraz fitoremediacji, technik laboratoryjnych i doświadczenie w pracy
laboratoryjnej.

Ponadto od kandydata oczekuje się znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w
stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych,
współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach
naukowych.

O wyborze odpowiedniego kandydata decydować będą następujące kryteria:
1.
2.
3.

kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów w tym publikacje,
dotychczasowy udział w realizacji projektów badawczych.

Komisja może skontaktować się z najlepszymi kandydatami i zaprosić ich na rozmowę
kwalifikacyjną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia
stypendysty.

WYMAGANIA DODATKOWE
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy badawczej i udział w projektach
badawczych, autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych indeksowanych w bazie JCR.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. CV zawierające w szczególności:

- odniesienie do kryteriów oceny,

- określenie stopnia znajomości języków obcych,

- klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

2. List motywacyjny;

3. Zaświadczenie o statusie studenta II lub III stopnia.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

5.10.2022

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.11.2022

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
Drogą e-mailową na adres kierownika projektu
prof. dr hab. inż. Ewy Wojciechowskiej esien@pg.edu.pl
KONTAKTOWY ADRES E-MAIL:

esien@pg.edu.pl

W TYTULE E-MAILA NALEŻY WPISAĆ:

Konkurs na Stypendystę-Doktoranta w
projekcie naukowym

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Uwaga!
W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul.

Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli
zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*).
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania
stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione na mocy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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)

