Dziekan
Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Katedrze Analizy Środowiska
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 stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii;
- minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium analizy instrumentalnej;
- doświadczenie w pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym;
- doświadczenie w przygotowywaniu krajowych projektów grantowych oraz realizacji w charakterze
kierownika lub wykonawcy
1. Tematyka
Analiza naturalnych związków organicznych; ekstrakcja i izolacja związków pochodzenia roślinnego;
chemotaksonomia; chromatografia gazowa; spektrometria mas.
2. Oczekiwania
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
- doświadczenie w ekstrakcji, izolacji i analizie chemicznej związków organicznych pochodzenia
roślinnego oraz klasyfikacji organizmów na podstawie cech chemicznych
- znajomość technik analitycznych: chromatografia gazowa (GC), w tym sprzężona ze spektrometrią
mas (GC-MS); chromatografia cieczowa; spektrometria mas
- umiejętność statystycznej i chemometrycznej obróbki wyników analiz ilościowych
- udokumentowany dorobek naukowy w wyżej wymienionym zakresie
- biegła umiejętność obsługi systemów operacyjnych Windows i Linuks, pakietów biurowych (MS
Office, LibreOffice, itp.) oraz oprogramowania do analizy statystycznej (R, Statistica)
- płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz dobra języka angielskiego
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie chemii środowiska oraz analizy instrumentalnej
- zdolność do samodzielnej pracy i motywację do dalszego rozwoju naukowego.
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 17.08.2015 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.

