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SŁOWA KLUCZOWE 
asystent badawczy, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia 
polimerów, fotochemia, spektroskopia, barwniki 

OPIS (tematyka, oczekiwania, 
uwagi) 

Od kandydata oczekuje się znajomości zagadnień związanych z syntezą 
organiczną, fotochemią, spektroskopią i chemią polimerów. W ramach 
swoich obowiązków prowadzić będzie badania naukowe dotyczące 
syntezy oraz określenia podstawowych właściwości fotofizycznych 
i fotochemicznych związków organicznych pod kątem ich 
zastosowania w (bio)fotonice i chemii polimerów. Ponadto od 
kandydata oczekuje się, że będzie aplikować o fundusze na badania 
naukowe. Kandydat powinien posiadać co najmniej dobrą znajomość 
języka angielskiego, wykazywać kreatywność, zaangażowanie i dobre 
predyspozycje do pracy w zespole, a ponadto charakteryzować się 
komunikatywnością i systematycznością.  

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

− posiadanie stopnia magistra nauk chemicznych lub pokrewnych, 

− znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

− przedłożenie zestawienia wszystkich swoich prac o charakterze naukowym, w tym kopi pracy magisterskiej 

WYKAZ WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 
2) cv kandydata,  
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz 

osiągnięć w rozwoju kadry, 
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113. 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
2018, poz.1668), 

6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym 
/dodatkowym1 miejscem zatrudnienia kandydata, 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP 
danych osobowych. 

Dokumenty należy składać:  osobiście lub drogą pocztową w 
Dziekanacie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej,  

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,  

telefon: +48 52 374-90-50, +48 52 374-90-04 

e-mail:  dzwtiich@utp.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone. 
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 

 
1 niepotrzebne skreślić – wybór jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs 
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