
Nazwa jednostki:   Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii, Opole 
 
 
Nazwa stanowiska:   doktorant-stypendysta 
 
 
Wymagania: 
-   ukończone studia wyższe w kierunku chemia, biotechnologia lub biologia, 
-   status doktoranta, 
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej (staże, stypendia zagraniczne, udział w projektach 
badawczych będą dodatkowym atutem przy wyborze kandydata/kandydatki), 
-   umiejętność pracy z mikroorganizmami, 
- praktyczna znajomość technik ekstrakcyjnych i technik chromatograficznych (w szczególności 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz wysokosprawnej chromatografii planarnej), 
- umiejętność praktycznego zastosowania metod spektroskopowych (szczególnie spektroskopii 
magnetycznego rezonansu jądrowego) do identyfikacji strukturalnej związków organicznych, 
- umiejętność zastosowania podstawowych metod statystycznych do oceny relacji pomiędzy zbiorami 
danych, 
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień 
naukowych i publikacji. 
 
Opis zadań:  
Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w ramach 
projektu OPUS „Profilowanie fosforowe jako metoda oceny rozwoju organizmów w warunkach stresu 
fizjologicznego - diagnostyka fosforomiczna” (UMO-2017/27/B/NZ4/00698). Planowane zadania 
badawcze będą się koncentrowały na wyodrębnianiu naturalnych związków fosforowych ze złożonych 
matryc biologicznych oraz na identyfikowaniu tych substancji i poszukiwaniu korelacji pomiędzy 
obecnością tych połączeń, a statusem metabolicznym źródła ich pochodzenia.  
 
Typ konkursu NCN:   OPUS-14 
 
 
Termin składania ofert:  15.01.2021, do godz. 12:00 
 
 
Forma składania ofert:  osobiście 
 
Warunki zatrudnienia: 
Poszukiwany kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o stypendium w projekcie badawczym: 
„Profilowanie fosforowe jako metoda oceny rozwoju organizmów w warunkach stresu fizjologicznego - 
diagnostyka fosforomiczna”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 3 214 zł miesięcznie  
 
Okres pracy w projekcie: 8 miesięcy (z możliwością przedłużenia). 
 
Planowany początek zatrudnienia: 1.02.2021 
 
Dodatkowe informacje: 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni zapoznać się z „Regulaminem przyznawania 
stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem 
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków 
Narodowego Centrum Nauk, określonym uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.   
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf). 
 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys, 
2. Informacja o dorobku kandydata w odniesieniu do wymagań konkursu, 
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 



4. Oświadczenie o statusie doktoranta, 
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 
1000). 
Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa, po 
zebraniu ofert, przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja 
może również zaprosić wybranych kandydatów, w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 
Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz 
ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych. 
 
Kandydat powinien umieścić komplet dokumentów w kopercie posiadającej następujące oznaczenie: 
„Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym nr. 
2017/27/B/NZ4/00698” 
 
Dokumenty należy złożyć do godz. 12.00, dnia 15 stycznia 2021 roku, w dziekanacie Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Opolskiego. 
 
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu; dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, e-mail: 
jacek.lipok@uni.opole.pl, tel. 77 4527115. 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy Pl. 
Kopernika 11, 45-50 Opole; 
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane; 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 


