
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  student  

Dziedzina:  elektrochemia / materiałoznawstwo 

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie 

w ramach umowy o pracę/stypendium): 
stypendium 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 

wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 

wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):  

2 500 PLN / mc 

Data rozpoczęcia pracy:   1.03.2020 

Okres zatrudnienia:  01.03.2020 - 28.02.2021 

Instytucja (zakład / instytut / wydział / 

uczelnia / instytucja, miasto): 

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej / Wydział Technologii 

Chemicznej / Politechnika Poznańska, Poznań 

Kierownik/kierowniczka projektu: dr inż. Paula Ratajczak 

Tytuł projektu:  

Nowa koncepcja zrównoważonego kondensatora opartego o technologię 

węglowo-jonową – CARBionCAP 

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Celem projektu jest opracowanie kondensatora węglowo-jonowego (CIC), 

składającego się z materiałów odnawialnych, charakteryzującego się 

zrównoważoną ilością gromadzonej energii.  Technologia będzie oparta o 

uproszczoną koncepcję elektrochemicznych kondensatorów hybrydowych z 

pojemnościową elektrodą dodatnią i akumulatorową elektrodą ujemną. 

Oryginalność CIC w porównaniu do już opracowanych urządzeń 

hybrydowych, np. kondensatorów litowo-jonowych (LIC), polega na 

zaangażowaniu kationów organicznych zamiast np. metali litu w proces 

interkalacji tych jonów do anody węglowej. Oczekuje się, że zoptymalizowane 

ogniwo może stać się tańszym i bezpieczniejszym konkurentem dla LIC, które 

są obecnie wdrażane w urządzeniach codziennego użytku (np. pojazdach 

elektrycznych lub przenośnej elektronice). 

Projekt odbywać się będzie ze wsparciem zagranicznego partnera 

naukowego (Instytut Materiałów Jean Rouxel Uniwersytetu w Nantes, 

Francja) oraz dwóch parterów biznesowych (Advanced Graphene Products 

Sp. z o.o. oraz Atrem S.A.) 

Zadania badawcze:  

Praca w ramach projektu dotyczyć będzie: 

• Syntezy, modyfikowania i charakteryzacji materiałów elektrodowych 

• Doboru i charakteryzacji roztworów elektrochemicznych 

• Badań nad właściwościami elektrochemicznymi materiałów oraz 

zbudowanych ogniw oraz analizy on-line procesów ładowania/władowania 

i starzenia układów 

• Analizy i interpretacji danych eksperymentalnych. 

• Pisania raportów i publikacji, przygotowania/prezentacji wyników badań 

na konferencjach naukowych 

• Współpracy z partnerami projektu 



 
 

 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Posiadanie statusu studenta na kierunku Chemia/Technologia 

Chemiczna/Inżynieria (dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia pracy 

w projekcie, tj. od 1.03.2020). 

2. Znajomość zagadnień dotyczących nauki o materiałach i elektrochemii, 

a w szczególności chemicznych źródeł prądu.  

3. Gotowość do pracy w zespole oraz silna motywacja i entuzjazm do 

pracy badawczej 

4. Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego 

5. Dyspozycyjność czasowa (pogodzenie pracy w laboratorium z zajęciami 

na studiach) 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny 

2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć oraz 

doświadczenia naukowego i/lub zawodowego 

3. Zaświadczenie o statusie studenta (posiadanie statusu studenta 

dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia pracy w projekcie, tj. od 

1.03.2020) 

4. Wykaz dotychczasowych ocen ze studiów 

5. Odpis uzyskanych dyplomów oraz praca dyplomowa (dotyczy 

studentów magistrantów) 

6. Przynajmniej jeden list referencyjny (wskazana opinia opiekuna pracy 

licencjackiej/inżynierskiej) 

Oferujemy: 

• Uczestnictwo w atrakcyjnym programie badawczym 

• Warunki do rozwoju naukowego i realizacji ciekawej pracy dyplomowej 

• Pracę w międzynarodowym zespole badawczym i współpracę z 

wybitnymi naukowcami o dużym doświadczeniu w ujęciu 

interdyscyplinarnym 

• Dostęp do unikatowej aparatury badawczej 

• Możliwość publikacji wyników badań 

• Możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych o 

zakresie międzynarodowym 

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. 

adres strony www):  

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wnioski o zatrudnienie oceniając: 

I) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w 

projekcie,  

II) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów (mile widziany 

udział w pracach badawczych) 

III) dotychczasowy przebieg studiów.  

W drugim etapie naboru Komisja przeprowadzi ustną rozmowę 

kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. 

O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 

młodych doktorów, liderów i młodych 

liderów zespołów badawczych): 

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 
paula.ratajczak@put.poznan.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
10.02.2020 

 

W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii 

Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 

mailto:biuro.rektora@put.poznan.pl
mailto:iod@put.poznan.pl


 
 

 
 

3. Dane zbierane są dla potrzeb utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni (art. 50 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); w przypadku, jeśli jesteście Państwo naszymi 

pracownikami dane osobowe w postaci wizerunku, są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uczelnię 

na szkodę (art. 22 Ustawy Kodeks Pracy). Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą 

jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni.  W przypadku, w którym nagrania obrazu 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 tygodni ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Jeśli ma to zastosowanie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 


