МИ ШУКАЄМО

:

АСПІРАНТІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
-

ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРОДОВЖИТИ ПІДГОТОВКУ СВОЄЇ
ДИСЕРТАЦІЇ
У ТАКИХ ГАЛУЗЯХ
:

фізика високих енергій, фізика важких іонів,
квантова хромодинаміка, ядерна фізика,
фізика плазми, фізика реакторів, фізика
прискорювачів, математична фізика;
астрофізика, реліктове випромінювання,
галактики, дослідження великого неба;
виявлення радіації, матеріалобудування,
сцинтиляційні матеріали;

ХТО МИ

інформаційні технології, чисельні методи,
метод Монте-Карло, програмна інженерія;
електроніка, кібербезпека;
радіофармація, медична біологія;
ядерна хімія;
охорона навколишнього середовища;
радіобіологія;
міждисциплінарні теми, що стосуються
зазначених вище галузей.

:

Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) є одним з найбільших науково-дослідних інститутів
у Польщі, який займається, зокрема, фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі фізики та
у суміжних галузях.
Інститут ядерної хімії та технологій (ICHTJ) здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в
галузі ядерної хімії та за темами, пов’язаними з використанням іонізуючого випромінювання.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

:

стипендія 1500 злотих (нетто) на місяць
(учасники Програми протягом періоду підтримки
за Програмою не можуть отримувати будь-яку іншу
стипендію соціального характеру, у тому числі
соціальну стипендію та надбавку, зазначені у ст. 86
ч. 1, пункти 1 і 3 Акту від 20 липня 2018 р., Закон
«Про вищу освіту і науку» (Законодавчий журнал
від 2022 р., ст. 574)).
забезпечення можливості здійснення
роботи, пов'язаної з підготовкою докторської
дисертації;

ПРОГРАМА «СОЛІДАРНІСТЬ З
УКРАЇНОЮ» ДОСТУПНА ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯКІ
,

:

прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022
року,
мають в Україні статус аспіранта у 2021/2022
навчальному році.

за кожним учасником програми закріплюється
ментор – науковий співробітник з докторським
ступенем, який надаватиме предметну підтримку в
галузі, за якою докторант готує дисертацію;
кожен учасник матиме можливість користуватися
робочим місцем у спеціально відведених для цього
кімнатах Інституту з доступом до Інтернету;
підтримка під час переїзду та допомога у
налагодженні повсякденного життя у Польщі та в
NCBJ;
контакти з організаціями, які надають професійну
юридичну та психологічну допомогу.

ЯКЩО ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ НАДІШЛІТЬ
БУДЬ ЛАСКА НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
,

,

,

:

CV, короткий опис наукових інтересів та
аспірантських курсів здобувача,
копія диплому магістра та довідки про статус
аспіранта у 2021/2022 навчального року (у разі
відсутності документів просимо надіслати заяву).

Вашу заявку англійською мовою надішліть на адресу: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl
Набір триває з 15 травня 2022 року.
NCBJ/IChTJ регулярно розглядатиме заявки у галузях, що стосуються докторських дисертацій
заявників, під час он-лайн зустрічей, на яких ми представимо заявникам їхніх майбутніх
менторів, а також надамо роз'яснення щодо можливостей підтримки докторантів.
«Солидарность с Украиной», финансируемой Национальным агентством академических
обменов (NAWA)

