
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska Adiunkt w grupie pracowników badawczych (Młody doktor)  

Dziedzina 
Nauki inżynieryjno-techniczne (inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna), 

nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki chemiczne, nauki fizyczne) 

Sposób wynagradzania  Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę (0,4 etatu dla osób 1-5 lat po doktoracie) 

Liczba ofert pracy 1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium  
4000 PLN/miesięcznie - pełne koszty wynagrodzenia, średniomiesięczne 

wynagrodzenie netto około 2350 PLN/miesięcznie 

Data rozpoczęcia pracy 01.04.2020 

Okres zatrudnienia 30 miesięcy 

Instytucja  Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, Białystok 

Kierownik/kierowniczka projektu 
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (lider projektu),  

Dr Michał Kawalec – lider zespołu badawczego PB, 

Tytuł projektu 

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej 

Opis projektu  

Tematyka projektu dotyczy badań związanych z zastosowaniem mikroorganizmów do 

poszukiwania nowatorskich rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w 

projektowaniu i wytwarzaniu nowych, mieszanych nanokompozytowych, porowatych 

materiałów nieorganicznych (typu metal-białko), a także biosyntezy i charakterystyki 

fizykochemicznej właściwości nowych materiałów na bazie nanocząstek tlenku cynku 

i srebra oraz biokrzemionki domieszkowanej jonami metali przejściowych. W 

konsekwencji umożliwi to aplikacyjne ich wykorzystanie w przemyśle wyrobów 
medycznych, kosmetycznym oraz materiałowym.  

Grupę badawczą stanowi Konsorcjum w skład, którego wchodzi sześć jednostek 

naukowych z Polski: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii 

(Lider Konsorcjum), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza, Wydział Chemii oraz Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi. 

Nadrzędnym celem Zespołu Badawczego Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Białostockiej w Białymstoku będzie wytwarzanie materiałów konstrukcyjnych oraz 

funkcjonalnych na bazie nano- i biokomponentów będących przedmiotem prac 

prowadzonych przez Konsorcjantów oraz charakteryzowanie właściwości 

funkcjonalnych i mechanicznych tych materiałów pod kątem aplikacji przemysłowych. 

Zadania badawcze:  

1. Udział w wytwarzanie kompozytów z nano- i biododatkami 

2. Charakteryzacja ich właściwości funkcjonalnych i mechanicznych 

3. Badania przydatności materiałów do wytwarzania filamentów do druku 3D 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Posiadanie stopnia doktora w inżynierii mechanicznej, materiałowej, chemii 

lub fizyce 

2. Znajomość techniki FDM druku 3D 

3. Znajomość technik i aparatury dostępnej do badania struktury i topografii 

powierzchni na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej 

4. Umiejętność analizy i opracowywania wyników badań 

5. Upowszechnianie wyników badań naukowych związanych z realizacją 

projektu poprzez aktywny udział w spotkaniach Konsorcjum, konferencjach 

naukowych o zasięgu międzynarodowym jak i krajowym, publikowanie w 

czasopismach naukowych z listy JCR, przygotowywanie raportów 

6. Udokumentowany dorobek w zakresie badania struktury i właściwości 

zaawansowanych kompozytów inżynierskich 



 
 

 
 

7. Kandydat powinien posiadać dużą motywację do pracy, dobre umiejętności 

komunikacyjne oraz umiejętność rozwiązywania problemów 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. CV wraz z informacją o umiejętnościach technicznych 

2. List motywacyjny 

3. Informacja o dorobku naukowym (lista publikacji, wykaz projektów oraz 

konferencji z ostatnich 5 lat) i organizacyjnym 

4. Kopia dyplomu doktorskiego 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Format PDF z zeskanowanym 

oryginalnym podpisem potwierdzającym zapoznanie się z informacją 

Oferujemy: 

 Pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym na wiodącej polskiej 

uczelni z znakomitą infrastrukturą naukowo-badawczą 

 Współpracę naukową z członkami Konsorcjum reprezentujących najlepsze 

polskie ośrodki badawcze w zakresie tematyki projektu 

 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia 

Dodatkowe informacje o rekrutacji 

(np. adres strony www):  

Rekrutacja obejmuje dwa etapy: 

- złożenie dokumentów aplikacyjnych 

- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska doktorantów 

i młodych doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/490194 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 

Kinga Jatkowska-Łukaszuk, adres e-mail: k.jatkowska@pb.edu.pl 

W tytule proszę umieścić: „Doktor 4 PB BIOG-NET” 

Kandydatom, którzy otrzymają negatywną odpowiedź o wyniku rekrutacji, 

przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie do 7 dni. Odwołanie 

należy kierować na adres e-mail: k.jatkowska@pb.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  11.03.2020r. (rozmowa rekrutacyjna planowana jest w marcu 2020 r.) 

  



 
 

 
 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Białostocką moich danych osobowych, do realizacji 

postępowania rekrutacyjnego, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub nie są niezbędne do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy o pracę.  

…………………………………………………………. 

(data i podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych– zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

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 (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 
15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą 
poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. 
Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest: 

a) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy - art. 6 ust. 1 lit. c i b; 
b) w zakresie innych danych osobowych przekazanych na wniosek pracodawcy lub z inicjatywy osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust. 1 lit. a; 
c) w zakresie innych danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie - art. 9 ust. 1 lit. a; 
d) w celu obrony i/lub dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni– art. 

6 ust. 1 lit. f. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonego celu lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).   
W przypadku zatrudnienia dokumentacja aplikacyjna zostanie włączona do Pani / Pana akt osobowych 
i będzie przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody prze jej wycofaniem, 
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) przenoszenia danych, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 
7. Przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem 
ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne 
i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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