
Oferta pracy: doktorant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS22 finansowanym przez
Narodowe Centrum Nauki

,,Stany  wzbudzone  pod  szkłem  powiększającym  –  adaptacja  metod  opartych  na  analizie
gęstości do badania molekularnych elektronowych stanów wzbudzonych'' (projekt przyznany
na podstawie decyzji numer DEC-2021/43/B/ST4/02969)

Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.

Oferujemy pracę w zespole naukowym Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UW -
jednym z wiodących ośrodków chemii teoretycznej w Polsce i na świecie i we współpracy z
grupą  naukową  dr  hab.  Doroty  Rutkowskiej-Żbik  z  Instytutu  Katalizy  i  Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w ramach konsorcjum.

Wymagania:

1. tytuł  mgra  chemii,  fizyki  lub  dziedzin  pokrewnych  uzyskany  najpóźniej  w  dniu
rozstrzygnięcia konkursu

2. zainteresowanie chemią teoretyczną i obliczeniową

3. znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej

4. znajomość języka programowania i środowiska Linux będzie dodatkowym atutem

Warunki zatrudnienia:

1. miejsce realizacji zadań: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

2. stypendium  naukowe  5000  PLN  brutto-brutto,  przez  max.  48  miesięcy  (istnieje
możliwość  wzięcia  udziału  w  najbliższym  konkursie  do  Szkoły  Doktorskiej  w  celu
podwyższenia stypendium)

3. finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe oraz wizyt u partnera konsorcjum

4. kandydat/ka będzie musiał/a przejść procedurę kwalifikacyjną do Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 26211 (dziekanat), 22 55 26230 (administracja)
e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl. olczak@chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl



Wymagane dokumenty:

1. CV

2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

3. wykaz przedmiotów i ocen ze studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych

4. list motywacyjny

5. dane kontaktowe opiekuna pracy magisterskiej

6. Skan podpisanego listu  zawierającego zgodę na przetwarzanie  danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst  jednolity:  Dz.U.2016,  poz.  922 z
późn. zm.).

Doktorant/ka  będzie  wykonywać  zadania  związane  z  projektem,  w  tym  przeprowadzać
obliczenia za pomocą programów kwantowochemicznych oraz analizować ich wyniki, a także
implementować nowe wersje metod analizy gęstości.

Termin przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną: 30 listopada 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 grudnia 2022 r.

Przed rozstrzygnięciem konkursu kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (w
formie google-meet).

Streszczenie popularnonaukowe projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/537014-pl.pdf

Kontakt: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.,  Pracownia Chemii Kwantowej,  Wydział Chemii
Uniwersytetu  Warszawskiego  (p.  505),  ul.  Pasteura  1,  02-093  Warszawa.  E-mail:
tania@chem.uw.edu.pl



Job offer: Ph.D. student in the research project OPUS22 funded by the National Science Centre of
Poland entitled "Excited states under magnifying glass - adaptation of approaches based on density
analysis for investigation of electronically excited molecular states" (project granted on the basis of
the decision number DEC-2021/43/B/ST4/02969)

Project leader: Dr. Tatiana Korona, Univ. Prof.

We offer a position in the scientific team of the Quantum Chemistry Laboratory at the Faculty of
Chemistry of the University of Warsaw - one of the leading centres of theoretical chemistry in Poland
and in the world and in cooperation with the scientific group of Dr. Dorota Rutkowska-Żbik from the
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Physicochemistry of the Polish Academy of Sciences
within the consortium.

Requirements:

1.  M.Sc.  degree in  chemistry,  physics or  related fields obtained at  the latest  on the date  of  the
competition award

2. interest in theoretical and computational chemistry

3. knowledge of English at a level which allows the use of scientific literature

4. knowledge of programming language and Linux environment will be an advantage

Conditions of employment:

1. place of assignment: Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland

2. scientific stipend of 5000 PLN gross-brutto, for max. 48 months (there is a possibility of taking part
in the nearest competition to the Doctoral School in order to increase the stipend)

3. funding of trips to scientific conferences and visits of the consortium partner

4. the candidate will have to go through the selection procedure for the Doctoral School of Science
and Life Sciences
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Required documents:

1. CV

2. a copy of diploma with master's degree

3. a transcript of subjects and grades from undergraduate studies

4. letter of motivation

5. contact details of your thesis supervisor

6.  a  scan  of  the  signed  letter  containing  consent  to  the  processing  of  personal  data  (contact
tania@chem.uw.edu.pl for details)

Tasks:

The  graduate student will perform tasks related to the project, including performing calculations with
quantum-chemical programs and analysing their results, as well  as implementing new versions of
density analysis methods.

Deadline for electronic applications: 30 November 2022.

A competition will be settled at: 3 December 2022.

Candidates will be invited for an interview using google-meet platform.

Popular science summary of the project:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-
15okipi34a/streszczenia/537014-pl.pdf

Contact: Dr.  Tatiana  Korona,  Univ.  Prof.,   Quantum  Chemistry  Laboratory,  Faculty  of
Chemistry, University of Warsaw, e-mail: tania@chem.uw.edu.pl


