
 Wybór kluczowych odorantów na podstawie ich kinetyki i degradacji z komponentami 

atmosfery w przewidywaniu zasięgu oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków 

 

Konkurs na stanowisko doktoranta(-ki)  

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

Nazwa stanowiska: dokorant(-ka) – stypendysta(-ka) 

Wymagania: 

- Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria 

środowiska lub pokrewnym. 

- Teoretyczna i praktyczna znajomość chemii analitycznej szczególnie w zakresie chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. 

- Dobra znajomość języka angielskiego. 

- Silna motywacja do pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, 

komunikatywność i chęć uczenia się. 

Opis zadań: 

- Pobieranie próbek powietrza zanieczyszczonego odorantami i odorami in situ. 

- Przygotowywanie i analiza próbek. 

- Analiza sensoryczna próbek powietrza metodą chromatografii gazowej sprzężonej z portem 

odorymetrycznym. 

- Rozwijanie i opracowywanie metod analitycznych do jakościowego i ilościowego oznaczania 

odorantów. 

- Modelowanie kinetyki odorantów w atmosferze. 

- Analiza wyników badań. 

- Przygotowywanie publikacji naukowych. 

- Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu, seminariach i konferencjach naukowych. 

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST 

Termin składania ofert: 7 Kwietnia 2023, 23:59 

Forma składania ofert: e-mail - rbarczak@chem.uw.edu.pl 

Warunki zatrudnienia:  

Wybrany kandydat będzie pracować pod kierownictwem dra inż. Radosława Barczaka (kierownika 

projektu oraz promotora pomocniczego) oraz prof. Tomasza Gierczaka (promotora doktoranta(-ki)) w 

projekcie “Wybór kluczowych odorantów na podstawie ich kinetyki i degradacji z komponentami 

atmosfery w przewidywaniu zasięgu oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków.”  Stypendium 

fundowane będzie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS-ST 

(2021/41/B/ST8/03440). W projekcie zapewnione są środki na udział w międzynarodowych 

konferencjach naukowych.  

Budżet stypendium: 5000 PLN/miesiąc (brutto, brutto). Stypendium sumuje się ze stypendium 

otrzymywanego ze szkoły doktorskiej.  
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Okres zatrudnienia w projekcie: 24 miesiące.  

Warunki aplikowania: 

W tytule e-maila z aplikacją przesłanego na rbarczak@chem.uw.edu.pl proszę wpisać: PhD candidate 

OPUS, imię i nazwisko. Aplikacja powinna zawierać (preferowany format PDF): 

- CV z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i wyróżnień. 

- list motywacyjny z krótkim opisem prowadzonych badań oraz prac. 

Informacje dodatkowe 

- Ocena wniosków kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z 

regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego 

Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-

rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nie 

przyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w 

konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany 

sposób realizacji projektu. 

- Podpisana klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze 

strony https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ - zakładka „Dla kandydata do 

pracy”. 

- Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Stypendium zostanie przyznane osobie z 

największą ilością punktów. 

- W przypadku rezygnacji kandydata z największą ilością punktów, Komisja zastrzega sobie 

prawo do wybrania następnego kandydata z listy rankingowej 

- Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 13 Kwietnia 2023. 
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Key odorants selection based on their kinetic and degradation with the atmospheric 

components within the prediction of odorous range of wastewater treatment plants 

 

Opening for the PhD student position 

 

Entity name: University of Warsaw, Faculty of Chemistry 

Position: PhD candidate scholarship in the project “Key odorants selection based on their kinetic and 

degradation with the atmospheric components within the prediction of odorous range of wastewater 

treatment plants.” 

Requirements: 

- MSc in Chemistry, Chemical Engineering, Environmental Engineering or equivalent discipline. 

- Theoretical and practical knowledge in the field of analytical chemistry, especially in a gas 

chromatography couple with mass spectrometry. 

- Fluent English knowledge. 

- Ability to work in a team. 

- Strong analytical and problem-solving skills, ability to gain new knowledge as well as excellent 

communication skills. 

Tasks to be performed: 

- In situ odour and odorants emission sampling. 

- Sample preparation and analysis. 

- Sensory analysis using GC-MS/Olfactory detection port system. 

- Analytical methods development for odorants identification and quantification. 

- Odorants kinetics in the atmosphere modelling. 

- Analysis of the experimental data. 

- Contribution to writing scientific papers. 

- Active participation in lab meetings, scientific seminars and international conferences. 

NCN call name: OPUS – ST 

Deadline for sending applications: 7th April 2023, 23:59 

The form of an application sending: e-mail - rbarczak@chem.uw.edu.pl 

Conditions of employment:  

A successful applicant will work with dr eng. Radosław Barczak (Principal Investigator and PhD 

candidate co-supervisor) and prof. Tomasz Gierczak (as a PhD candidate supervisor) on the project 

titled “Key odorants selection based on their kinetic and degradation with the atmospheric 

components within the prediction of odorous range of wastewater treatment plants.” The 2-year 

position will be founded by Polish National Science Center (NCN) OPUS research grant 

(2021/41/B/ST8/03440). The project will be carried out at the Faculty of Chemistry, University of 

Warsaw. Generous founding for travel and excellent working condition environment is secured.  

Founding: Scholarship in the total amount of 5000PLN/month, gross, gross. The scholarship will top 

up the scholarship from Doctoral Schools. The scholarship is regulated by the NCN rules  
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Scholarship duration: 2 years, paid according to NCN regulations for OPUS project for the PhD 

students. 

How to apply:  

In the message sent to rbarczak@chem.uw.edu.pl subject field write: PhD candidate OPUS, your first 

and last name. The application should contain (PDF as the preferred documents format): 

- CV including a list of achievements (the list of publications, participation in conferences, 

internships and participation in other research and professional projects). Please include the 

following statement in your CV: “Pursuant to Article 6 (1) of the General Regulation on the 

Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws EU L 119/1 of 4 May 2016) I 

agree on the processing of personal data other than: name, (names) and surname, parents' 

names, date of birth, place of residence (correspondence address), education, course of 

previous employment, included in my job offer for the needs of current recruitment.” 

- Motivation letter with justification of the matching to the project 

Additional information: 

- The scholarship will be awarded in accordance with the NCN regulations: "Rules of granting 

scholarships to young scientists in research projects" (Annex to Resolution No 25/2019 of the 

NCN Council, 14.03.2019) 

- The commission evaluates applications on a point scale. The scholarship will be awarded to 

the person who obtains the highest number of points. 

- If the top candidate will not sign the contract, due to the resignation, we reserve the right to 

choose the next candidate from the ranking list. 

- The entity reserves the right not to settle the competition if the Selection Committee finds 

that none of the Candidates meets the tasks specified in the competition. 

- Thanking all applicants for their interest, we will contact only selected candidates until 13th 

April 2023. 
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