
Dziekan 

Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

asystenta  

w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej 

 

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:  

- posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk chemicznych 

- posiadać doświadczenie w badaniach nad pochodnymi pirazyny oraz ich połączeniami 

koordynacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem jonów metali grupy platynowców  

- posiadać doświadczenie w syntezie kationowych polimerów koordynacyjnych 

- posiadać doświadczenie w obszarze badań nad oddziaływaniami związków kompleksowych 

 z DNA z wykorzystaniem metod spektroskopowych oraz elektrochemicznych 

- posiadać umiejętności posługiwania się sprzętem pomiarowym: spektrofotometr UV-Vis, 

konduktometr, potencjostat-galwanostat 

- posiadać znajomość programów niezbędnych do przeprowadzenia analiz wyników 

eksperymentalnych oraz programów do redagowania prac naukowo-badawczych (Vision pro, 

Equid, Cerko lab, CV Equid, Gammry, pakiet MS-Office) 

1. Tematyka 

- synteza oraz charakterystyka fizykochemiczna połączeń koordynacyjnych jonów metali z 

grupy platynowców z pochodnymi pirazyny 

- badania trwałości termodynamicznej kompleksów w roztworach wodnych i niewodnych  

- oddziaływania związków kompleksowych metali bloku d z kwasami nukleinowymi 

2. Oczekiwania 

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania: 

- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR  

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru chemii ogólnej i nieorganicznej 

  w języku polskim i angielskim 

- udokumentowany udział w projektach badawczych 

- doświadczenie w przygotowaniu i pozyskiwaniu projektów grantowych 

-doświadczenie we współpracy naukowej krajowej 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

3. Wymagane dokumenty 
Kandydaci powinni złożyć: 

- podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG  

- życiorys  

- odpis dyplomu magisterskiego 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie  

  Działu Zarządzania Kadrami)  

- informację o osiągnięciach naukowych  
 

Termin zgłaszania upływa z dniem 12.08.2017 r 

 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, pok. C110, tel. 58 523 50 10 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 


