
DOKTORANTÓW/EK- OBYWATELI/EK UKRAINY

CHCĄCYCH KONTYNUOWAĆ PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w
Polsce, zajmujący się m.in. badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi w dziedzinie fizyki i pokrewnych.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) zajmuje się badaniami podstawowymi i stosowanymi w
dziedzinie chemii jądrowej oraz tematyce związanej z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

KIM JESTEŚMY

W PROGRAMIE„SOLIDARNI Z UKRAINĄ” MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ
OBYWATELE UKRAINY, KTÓRZY: CV oraz krótki opis zainteresowań badawczych i

przebiegu aspirantury
kopia dyplomu MSc i zaświadczenie o statusie
aspiranta w roku akademickim 2021/2022 (w
przypadku braku dokumentów,  oświadczenia)

OFERUJEMY

AKTUALNIE POSZUKUJEMY

każdy uczestnik programu będzie miał opiekuna -
pracownika naukowego (w stopniu co najmniej
doktora), który będzie służył wsparciem
merytorycznym w dziedzinie w jakiej doktorant
przygotowuje rozprawę;
każdy uczestnik będzie mógł korzystać z miejsca
pracy w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych
Instytutu z dostępem do Internetu;
wsparcie w procesie relokacji oraz w życiu
codziennym NCBJ i w Polsce
kontakty z organizacjami zapewniającymi pomoc
profesjonalnego prawnika lub psychologa

stypendium w wysokości 1500 PLN
netto/miesięcznie (uczestnicy Programu, w
okresie objęcia ich wsparciem w ramach
Programu, nie mogą pobierać innego
stypendium o charakterze socjalnym, w tym
stypendium socjalnego i zapomogi,
wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).
umożliwienie prowadzenia prac
związanych z przygotowaniem rozprawy
doktorskiej;

 
Aplikację wprosimy przesyłać na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

w okresie od 15 maja 2022, nabór odbywa się w trybie ciągłym.
NCBJ/IChTJ będzie na bieżąco weryfikował zgłoszenia w zakresie dziedziny pracy doktorskiej w toku
spotkania on-line, podczas którego przedstawimy opiekunów i możliwości wsparcia merytorycznego 

 

PROSIMY O PRZESŁANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM:

przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego
2022 roku 
odbywali w Ukrainie aspiranturę w roku
akademickim 2021/2022.

fizyka wysokich energii, fizyka ciężkich jonów,
QCD, fizyka: jądrowa, plazmy, reaktorowa,
akceleratorów, matematyczna;
astrofizyka, kosmologia obserwacyjna (CMB),
galaktyki, duże przeglądy nieba;
detekcja promieniowania, inżynieria
materiałowa, materiały scyntylacyjne;
IT, metody numeryczne, obliczenia Monte
Carlo, inżynieria oprogramowania;

elektronika, cyberbezpieczeństwo;
radiofarmacja, biologia medyczna;
chemia jądrowa;
ochrona środowiska;
radiobiologia;
tematy interdyscyplinarne zawierające
dziedziny pokrewne do wyżej wymienionych.

 Program „Solidarni z Ukrainą” finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)
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