
Dziekan
Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta

w Katedrze Analizy Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  Ustawie  „Prawo  o
szkolnictwie wyższym” z dn. 27.07.2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie
Uniwersytetu Gdańskiego § 89.

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
- Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie ochrony środowiska
- Udokumentowane doświadczenie naukowe (minimum 10 publikacji w czasopismach JCR, udział w
konferencjach  międzynarodowych)  w  obszarze  badań  dotyczących  chemii  analitycznej  i  chemii
środowiska
- Zaawansowana znajomość metod chromatograficznych (chromatografia gazowa oraz cieczowa)
-  znajomość  procedur  związanych  z  oceną  ryzyka  środowiskowego  związków  chemicznych  w
środowisku (mile widziana udokumentowana znajomość REACH)

1. Tematyka
-Analityka  i  ocena  ryzyka  środowiskowego  potencjalnych  (np.  ciecze  jonowe)  
i nowo pojawiających się (np. farmaceutyki) zanieczyszczeń w środowisku
- Badania dot. oceny rozprzestrzeniania się ww. związków w środowisku
- Badania sorpcji potencjalnych zanieczyszczeń środowiska w celu sprawdzenia nowych materiałów
(np. nanorurki węglowe) do oczyszczania ścieków 

Oczekiwania
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
- Doświadczenie w zakresie analityki związków polarnych z zastosowaniem technik ekstrakcyjnych
oraz chromatograficznych
- Umiejętność pisania wniosków o dofinansowanie badań naukowych
-Doświadczenie  w  realizacji  projektów  badawczych  (wykonawca  co  najmniej  dwóch  grantów
badawczych)
-Dotychczas realizowana tematyka w zakresie oceny mobilności farmaceutyków w środowisku oraz
ekotoksykologii
- Doświadczenie w pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych
- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
- Zdolność do samodzielnej pracy i motywacja do dalszego rozwoju 

3. Wymagane dokumenty
Kandydaci powinni złożyć:
- podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG
- życiorys
- odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego
-  kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie  (dostępny  na  stronie  Działu
Zarządzania Kadrami)
- informację o osiągnięciach naukowych

Termin zgłaszania upływa z dniem 08.03.2015 r. 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, 
ul. Wita Stwosza 63,  80-308 Gdańsk, pok. C110, tel. 58 523 50 10
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


