
 
 

 
 

Młody doktor do 9 lat po doktoracie  

Nauki Chemiczne (chemia/technologia chemiczna) 

Umowa o pracę, w wymiarze 1 etatu 

1 

(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. 
orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 
000 PLN”)

15.000 PLN brutto brutto, orientacyjna kwota wynagrodzenia  brutto 
11.000 PLN, orientacyjna kwota netto 8.000 PLN  

6-9 lat po uzyskaniu stopnia naukowego (początek tego okresu 
wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec –data roczna terminu 
składania wniosków w ramach projektu TEAM-NET)  
 
10.000 PLN brutto brutto, orientacyjna kwota wynagrodzenia  brutto 
7.700 PLN, orientacyjna kwota netto 5.500 PLN  

Do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego (początek tego okresu 
wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec –data roczna 
terminu składania wniosków w ramach projektu TEAM-NET)  

 
 

 

Marzec- kwiecień 2021  

12 miesięcy (6-9 lat po uzyskaniu stopnia naukowego) 

18 miesięcy (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego) 
Katedra Inżynierii i Technologii Polimerów/ Wydział Chemiczny/ 
Politechnika Wrocławska 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk 
 
Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w 
medycynie regeneracyjnej układu kostnego 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 
Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych 
biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w 
medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego. W 
ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane 
zostaną implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty 
stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi 
wydzielające bioaktywne czynniki wzrostu i komponenty o właściwościach 
przeciwzapalnych. 

1. Synteza polimerów z grupy poliestrów alifatycznych 
2. Modyfikacja chemiczna otrzymanych poliestrów alifatycznych 

(wprowadzanie ugrupowań reaktywnych/funkcyjnych do 



 
 

 
 

struktury polimeru, sieciowanie) 
3. Opracowanie metody wytwarzania scaffoldów polimer-

nanometryczny hydroksyapatyt techniką elektroprzędzenia 
4. Przeprowadzenie badań inkubacyjnych/degradacji materiałów w 

płynach typu SBF, PBS oraz płyn Ringera  
5. Charakterystyka fizykochemiczna uzyskanych materiałów (NMR, 

IR, DSC, TGA, DMTA, GPC, SEM) 
6. Przygotowywanie treści zgłoszeń patentowych oraz artykułów 

naukowych 

1. Naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z 
nauk chemicznych lub pokrewnych do 9 lat po uzyskaniu stopnia 
naukowego (początek tego okresu wyznacza data roczna 
uzyskania stopnia, a koniec –data roczna terminu składania 
wniosków w konkursie w ramach projektu TEAM-NET).  

2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
3. Udokumentowane doświadczenie naukowe  poprzez publikacje w 

czasopismach z listy JCR, prezentacje podczas konferencji w 
tematyce związanej z projektem 

4. Co najmniej dwie publikacje z listy JCR w której kandydat jest 
pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem,  

5. Udokumentowany udział w projektach naukowych w charakterze 
wykonawcy/głównego wykonawcy 

6. Udokumentowany zagraniczny staż naukowy lub/i przemysłowy 
7. Doświadczenie w przygotowywaniu opisów patentowych 

potwierdzone patentami 
8. Znajomość technik badawczych: NMR, IR, DSC, TGA, DMTA, GPC, 

SEM, UVVis,  
9. Znajomość techniki elektroprzędzenia lub innych technik 

formowania kompozytów 
10. Znajomość podstaw badań komórkowych na materiałach będzie 

dodatkowym atutem 

1. CV (maks. 3 str.) 
2. Skan dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora* 
3. Spis publikacji w czasopismach z JCR, lista prezentacji podczas 

konferencji w tematyce związanej z projektem 
4. Co najmniej dwie publikacje z listy JCR w której kandydat jest 

pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem 
5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 

potwierdzona certyfikatami językowymi – mile widziane 
6. Dokumenty potwierdzające udział w projektach badawczych  
7. Dokumenty potwierdzające odbycie zagranicznego stażu 

naukowego lub/i przemysłowego 
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. A RODO                     (tj. Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – patrz poniżej 

9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. 

10. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu 
Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy** 
 
* Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, 
który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu 
polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie 
umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa 
prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).  

**W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest 
zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy 
prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, 
badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków 
określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie 
wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako 
podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 
Ustawy,  z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana 
jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach 
stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w 
Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez 
osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić 
wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy. 

 
Pracę w prestiżowym projekcie naukowym w młodej prężnej i rozwijającej 
się grupie badawczej. Możliwość realizacji badań w interdyscyplinarnej 
grupie badawczej na Politechnice Wrocławskiej, we współpracy z 
Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Krakowską oraz Siecią Badawczą 
Łukasiewicz- Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w 
Warszawie. 

Dodatkowe informacje o rekrutacji pod adresem 
magdalena.cwikowska@pwr.edu.pl  
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w języku polskim lub angielskim, 
osobiście lub za pośrednictwem komunikatorów  
Odwołania w przypadku negatywnych wyników rekrutacji można składać 
w terminie do 7 dni. 

http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=2740 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/548766  

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres: 
magdalena.cwikowska@pwr.edu.pl  
Proszę w tytule maila wpisać: TEAM-NET_MD  



 
 

 
 

do dnia  13.12.2020,  godz. 23:59 

Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  
I. Uprzejmie informujemy:  
Tożsamość administratora  
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor 
Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.  
Dane kontaktowe administratora  
Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub 
pisemnie na adres siedziby administratora.  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych.  
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur 
konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa 
podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie 
wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie 
Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human 
Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. 
Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora.  
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom 
nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane 
Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i 
podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie 
dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.  
Okres przechowywania danych  
Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez 
następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie 
ustalonym przepisami powszechnymi.  
Prawa podmiotów danych  
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych 
sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed 
wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje 
z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 
państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP 
jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 
Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.  
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, 
dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.  
II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z 
siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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).  
(data i czytelny podpis) ……………………………………………… 


