INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII

NAUK

Instytut Chemii Organicznej PAN, w ramach realizacji programu TEAM „Nowe Strategie Syntezy
z Zastosowaniem Organokatalizatorów: Synteza Związków Bioaktywnych i Leków” finansowanego
przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:
Doktorant (chemia organiczna) – liczba pozycji: 3
Opis stanowiska:
Do głównych zadań kandydata, który dołączy do naszego zespołu będzie prowadzenie pracy
badawczej w zakresie opracowania metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych
leków przeciwwirusowych z wykorzystaniem organokatalizy.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe chemiczne - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lub
równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo lub brak tytułu magistra, lecz
posiadane absolutorium
 motywacja do pracy badawczej, chęć dalszej nauki oraz zdobywania nowego doświadczenia
 zakwalifikowanie się na studia doktoranckie IChO PAN - pozytywne przejście rozmowy
kwalifikacyjnej przed Komisją Rekrutacyjną w dniu 22.06.2018, obejmującej:
1. podstawy wiedzy z chemii organicznej na poziomie magisterskim,
2. znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym prezentację
dotychczasowych wyników badań
Oferujemy:
 wynagrodzenie 3 500,00 PLN w ramach stypendium naukowego przez okres 34 miesięcy
 preferowany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2018
 pracę w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury
 zdobycie doświadczenia w prowadzeniu wieloetapowych syntez związków organicznych; pracy
w warunkach bezwodnych; stereokontrolowanej syntezy organicznej oraz samodzielną
obsługę aparatów HPLC, NMR, ESI itp.
 możliwość uczestnictwa w wyjazdach i konferencjach zagranicznych
 możliwość realizacji pracy badawczej z jedną z kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce
 system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (podanie o przyjęcie na studia
doktoranckie, CV, lista osiągnięć naukowych, opinia opiekuna pracy magisterskiej) do dnia
15.06.2018 na adres:
Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl lub jacek.mlynarski@gmail.com w tytule podając: „TEAM – Jacek
Mlynarski”
Dodatkowe informacje na temat przebiegu studiów doktoranckich w IChO PAN, warunki przyjęcia oraz
wymagane dokumenty można uzyskać pod adresem http://www.icho.edu.pl/studia-doktoranckiewymagania.php, pod numerem tel. 22 343 21 30 lub mailowo jacek.mlynarski@gmail.com

