Dziekan
Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego
w Katedrze Chemii Analitycznej
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 habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia,
- ukończone studia podyplomowe z kosmetologii,
1. Tematyka:
- otrzymywanie nowych materiałów luminezujących w formie litej oraz cienkich warstw,
- chemia lantanowców,
- metody spektroskopowe (spektroskopia UV-Vis, fluorescencja stacjonarna oraz czasoworozdzielcza)
- chemia kosmetyków
2. Oczekiwania:
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
- posiadać znaczący dorobek naukowy w obszarze badań właściwości luminescencyjnych
jonów lantanowców,
- posiadać doświadczenie w otrzymywaniu materiałów nieorganicznych oraz
modyfikowanych organiczno-nieorganicznych metodą zol-żel w postaci litej oraz w formie
cienkich warstw,
- posiadać doświadczenie w opracowywaniu nowych receptur kosmetyków,
- posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań fizykochemicznych z
uwzględnieniem technik spektralnych (w zakresie spektroskopii UV-VIS, fluorescencji
stacjonarnej i rozdzielczej w czasie),
- powinni dysponować umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu chemii analitycznej oraz chemii
kosmetyków,
- posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji grantów badawczych,
- posiadać dobrą 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 uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie
chemii
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie
Działu Zarządzania Kadrami)
- informację o osiągnięciach naukowych
Termin zgłaszania upływa z dniem 15.04.2015 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.

