OFERTA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
w projekcie badawczym OPUS:
PHD Student position in a scientific project OPUS:
„Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem
wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
połączonej z chromatografią jonową”
„Innovative high precision isotopic analysis of inorganic cations using multicollector mass
spectrometry with inductively coupled plasma and ion chromatography”
Finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki / Supported by National Science Centre
Kierownik projektu / Principal Investigator prof. Ludwik Halicz

Warunki zatrudnienia / Work conditions:
 Stypendium naukowe / Scholarship: 3000 PLN miesięcznie / month
 Okres zatrudnienia / Period of employment: 6 miesięcy* / months*
*z możliwością przedłużenia o kolejne 10 m-cy / *with the possibility of extension for another 10 months

Wymagania / Requirements:


Status studenta studiów doktoranckich UW



PhD student status at UW



Stopień mgr z dziedziny chemii nieorganicznej / analitycznej lub dziedzin pokrewnych



MSc degree in inorganic / analytical chemistry or similar



Dobra znajomość języka angielskiego



Good command in English

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie kompletu dokumentów (CV, list
motywacyjny, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, potwierdzenie statusu
doktoranta UW) osobiście, kurierem lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w Sekretariacie
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (02-089 Warszawa, ul.
Żwirki i Wigury 101, pokój 0.110), w zaklejonej kopercie z napisem "NCN_OPUS_LHA) lub na
adres mailowy sekretariatu: sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl. Aplikacje przyjmujemy do
14.08.2017 r.
Candidate should send all required documents (CV, Cover Letter, copy of MSc diploma, proof of
a PhD student status) together: in person, by courier or by post (decides date of influence) at the
Secretariat of the Centre for Biological and Chemical Sciences of the University of Warsaw (02089 Warsaw, Żwirki i Wigury 101, room 0.110), in a sealed envelope marked
NCN_OPUS_LHA" or to the secretariat's email address: sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl by 14
August 2017.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: + 48 22 55 26 524
e-mail: sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl

