
 

 

 

 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  doktorant 

Dziedzina:  Nauki Inżynieryjno – Techniczne (inżynieria materiałowa) 

Sposób wynagradzania 

(wynagrodzenie w ramach umowy o 

pracę/stypendium): 

stypendium 

Liczba ofert pracy:   2 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):  

3 800 PLN 

Data rozpoczęcia pracy:   01.10.2019  

Okres zatrudnienia:  36 miesięcy 

Instytucja (zakład / instytut / wydział 

/ uczelnia / instytucja, miasto): 

Instytut Inżynierii Materiałowej / Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki / 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 

Kierownik/kierowniczka projektu: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk 

/Lider na Politechnice Krakowskiej dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec 

Tytuł projektu:  

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w 
medycynie regeneracyjnej układu kostnego 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych 
biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w 
medycynie regeneracyjnej – w sterowanej regeneracji układu kostnego. W 
ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane zostaną 
implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty 
stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi 
wydzielające bioaktywne czynniki wzrostu i komponenty o właściwościach 
przeciwzapalnych. 

Zadania badawcze:  

1. Modyfikacja hydroksyapatytu syntetycznego oraz wiskersów 
hydroksyapatytowych substancją aktywną.  

2. Opracowanie matrycy kolagenowej zawierającej substancję 
aktywną, tj. klindamycynę, czynniki przeciwzapalne i wzrostu: 
TGF-β i/lub wzrostu VEGF  

3. Opracowanie kompozycji matrycy kolagenowej zmodyfikowanej 
hydroksyapatytem oraz zawierającej klindamycynę oraz 
czynniki przeciwzapalne i wzrostu: TGF-β i/lub wzrostu VEGF – 
jako materiału powłokowego  

4. Przeprowadzenie badań inkubacyjnych w płynach typu SBF, 
PBS oraz płyn Ringera wytworzonych materiałów oraz 
wyznaczenie profilu uwalniania substancji aktywnej 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Wykształcenie wyższe, ukończone studia na kierunku technologia 
chemiczna, inżynieria materiałowa lub biotechnologia 

2. Statut doktoranta – uczestnika szkoły doktorskiej na kierunku 
Inżynieria materiałowa najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
zadań w projekcie. 

3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej np.: odbyte staże/praktyki 
naukowe i/lub przemysłowe. 

4. Bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce w toku studiów 
magisterskich i inżynierskich (lub licencjackich). 

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
umożliwiaj ącym analizę literatury specjalistycznej i  



 

 

 

 

przygotowanie artykułów naukowych 
6. Doświadczenie we współpracy w grupie badawczej będzie 

dodatkowym atutem, zdolność samodzielnego planowania, 
przeprowadzania i interpretowania doświadczeń (potwierdzona 
np. pracą w kole naukowym, wyjazdami w ramach Erazmus, 
publikacjami lub w innej formie) 

 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do lidera 
zespołu na Politechnice Krakowskiej dr hab. inż. Agnieszki 
Sobczak-Kupiec, prof. PK  asobczak@chemia.pk.edu.pl, 
agnieszka.sobczak-kupiec@pk.edu.pl  

2. CV (maks. 3 str) 
3. Kwestionariusz osobowy 
4. Skan dyplomu magisterskiego 
5. Zaświadczenie o statusie doktoranta. 
6. Potwierdzenie doświadczenia w pracy laboratoryjnej np.: odbyte 

staże/praktyki naukowe i/lub przemysłowe. 
7. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 

(potwierdzona certyfikatami językowymi lub stażem naukowym 
w krajach anglojęzycznych ) 

8. Potwierdzone doświadczenie we współpracy w grupie badawczej, 
które będzie dodatkowym atutem, zdolność samodzielnego 
planowania, przeprowadzania i interpretowania doświadczeń 
(potwierdzona np. pracą w kole naukowym, wyjazdami w 
ramach Erazmus, publikacjami lub w innej formie). 

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO (tj. Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

 

Lidera Oferujemy: 

Pracę w prestiżowym projekcie naukowym w młodej prężnej i rozwijającej się 
grupie badawczej. Możliwość realizacji badań w interdyscyplinarnej grupie 
badawczej na Politechnice Krakowskiej, we współpracy z Uniwersytetem 
Łódzkim, Politechniką Wrocławską oraz w Instytutem Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych w Warszawie. 

Dodatkowe informacje o rekrutacji 

(np. adres strony www):  

Dodatkowe informacje o rekrutacji pod adresem asobczak@chemia.pk.edu.pl 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 19.09.2019, rozmowa może być w 
języku polskim lub angielskim, osobiście lub za pośrednictwem 
komunikatorów  
Odwołania w przypadku negatywnych wyników rekrutacji można składać w 
terminie do 7 dni. 
www.pk.edu.pl 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 

młodych doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/436969 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres: 
asobczak@chemia.pk.edu.pl; agnieszka.sobczak-kupiec@pk.edu.pl Proszę w 
tytule maila wpisać: TEAM-NET Doktorant  Nazwisko Imię. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
do dnia  15.09.2019,  godz. 12.00.  Decyduje data wpłynięcia dokumentów. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. (RODO)* informuje się, że w przypadku aplikowania na stanowiska pracy 
ogłoszone na stronie PK: 
 

1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki- Tel. 12 628 22 37, e-mail: iodo@p.edu.pl, 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy na PK, 
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie: 
o Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1668) 
o Ustawa z dnie 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. 

zm.) 
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji  określony w 

ogłoszeniu, 
6. osoba aplikująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

7. osoba aplikująca ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. podanie przez aplikującego danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym/warunkiem zawarcia umowy, 

9. przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji. 
 
 
 

 
            ............................................................. 
                     Data i podpis kandydata 
 

  



 

 

 

 

 

JOB OFFER 

Position in the project: PhD student 

Scientific discipline:  Engineering – Technical Sciences (materials engineering) 

Job type (employmet 

contract/stipend): 
Stipend 

Number of job offers:  2 

Remuneration/stipend amount/month 

(„X0 000 PLN of full remuneration cost, 

i.e. expected net salary at X 000 PLN”):  

3 800 PLN 

Position starts on:   01.10.2019  

Period of employment:  36 months 

Institution (Institute / Faculty / 

University): 

Institute of Materials Science / Faculty of Materials Engineering and Physics 

/ Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology 

Project leader: 

Prof. Dsc. Eng. Andrzej Trochimczuk 

/Leader at Kosciuszko Cracow University of Technology Dsc. Eng. Agnieszka 

Sobczak-Kupiec 

Project title:  

Multifunctional biologically active composites for applications in bone 
regenerative medicine 

Project is implemented as part of the TEAM-NET program of the 
Foundation for Polish Science 

Project description:  

The purpose of the project is to develop new polymer-ceramic composite 
biomaterials intended for applications in regenerative medicine – in 
controlled regeneration of the skeletal system. As part of the cooperation 
of all research teams porous implants for regeneration of bone tissues and 
bones stabilizing implants covered with innovative coating materials 
releasing bioactive growth agents and components with anti-inflammatory 
properties will be developed. 

Research tasks:  

5. Modification of synthetic hydroxyapatite and hydroxyapatite 
whiskers with active substance 

6. Development of the collagen matrix containing the active 
substance, i.e. clindamycin, anti-inflammatory agents and growth 
agents: TGF-β and/or growth agents VEGF  

7. Development of the composition of collagen matrix modified with 
hydroxyapatite and containing clindamycin and anti-
inflammatory agents and growth agents: TGF-β and/or growth 
agents VEGF – as coating material 

8. Conducting of incubation studies in liquids as SBF, PBS and 
Ringer liquid of synthesized materials and determining the 
release profile of the active substance 

Profile of candidate/ requirements: 

7. Higher education, completed master’s degree in chemical 
technology, materials engineering or biotechnology 

8. Statute of PhD student – participant of a Doctoral School in the 
field of Materials Engineering at the latest on the day of the 
beginning of the project tasks 

9. Experience in laboratory work, e.g. completed internships/ 
scientific and/or industrial practices 

10. Very good or good results in the course of master’s and 
engineering (or bachelor’s) studies 

11. Knowledge of English language at a level at least B2 enabling the 
analysis of specialist literature and preparation of scientific 



 

 

 

 

publications 
12. Experience in the cooperation with the research group will be 

additional advantage, ability of independently planning, 
conducting and analyzing of experiments (confirmed e.g. by work 
in the scientific club, exchange within Erazmus program, 
publications or in another form) 

List of required documents: 

10. Applications to the competition addressed to the team leader at 
Cracow University of Technology Assoc. Professor Agnieszka 
Sobczak-Kupiec, PhD asobczak@chemia.pk.edu.pl, 
agnieszka.sobczak-kupiec@pk.edu.pl  

11. CV (max. 3 pages) 
12. Personal questionnaire 
13. Scan of the master’s diploma 
14. Certificate of doctoral status 
15. Confirmation of the experience in the laboratory work, e.g.: 

completed internships, scientific and/or industrial practices 
16. Confirmation of English language proficiency in speech and 

writing (confirmed by language certificates or scientific 
internship in English-speaking countries) 

17. Confirmed experience in the cooperation with the research 
group, which will be additional advantage, ability of 
independently planning, conducting and analyzing of 
experiments (confirmed e.g. by work in the scientific club, 
exchange within Erazmus program, publications or in another 
form) 

18. Declaration of consent to the processing of personal data 
included in the application for the purposes of the recruitment 
process in accordance with art. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such 
data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) 

We offer: 

Work in a prestigious research project in young and dynamic research group. 
Possibility of the implementation of the research in an interdisciplinary 
research group at Cracow University of Technology in cooperation with the 
University of    Łódź, Wrocław University of Technology and Institute of 
Ceramics and Building Materials in Warsaw. 

Additional information on the 

recruitment process (e.g. website 

address): 

Additional information on the recruitment process at: 
asobczak@chemia.pk.edu.pl 
The interviews will take place at 19.09.2019, an interview can be in Polish or 
English, in person or via messengers. 
Appeals in the case of the negative recruitment results can be submitted within 
7 days. 
www.pk.edu.pl 

Link to the Euraxess website (it refers 

to offers for the positions of PhD 

students and postdocs): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/436969 

Please submit the applications (e-mail) 

to: 

asobczak@chemia.pk.edu.pl; agnieszka.sobczak-kupiec@pk.edu.pl, please 
write in the e-mail the following title: TEAM-NET PhD student, Surname and 
Name. 

Application deadline: 
15.09.2019,  12.00 (the date on the receipt of documents is decisive) 

 



 

 

 

 

Cracow University of Technology 
them. Tadeusz Kościuszko 

 
 

INFORMATION CLAUSE  
 
 

According to art. 13 para. 1 and para. 2 of the General Regulation on the Protection of 
Personal Data of 27 April 2016 (RODO) * is hereby notified that case applying to job 
positions announced on the PK website: 
 
1. administrator of personal data is Cracow University of Technology Tadeusza 

Kościuszki with headquarters in Krakow at 24 Warszawska St., 31-155 Kraków, 
2. contact with data protection inspector at the Cracow University of Technology, Tadeusz 

Kościuszko – phone no. 12 628 22 37, e-mail: iodo@p.edu.pl, 
3. personal data will be processed for recruitment to work on PK, 
4. personal data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 point c in according to the 

General Data Protection Regulation (GDPR), in particular on the basis of: 
o Act of 20.07.2018 Law on higher education and science (Journal of Laws of 

2018, item 1668) 
o The Act of June 26, 1974. Labor Code (Journal of Laws of 2018, item 917, as 

amended) 
5. personal data will be kept for the duration of recruitment specified in the advertisement, 
6. the applicant has the right to access their data and the right to rectify, delete, limit 

processing, the right to transfer data, the right to raise objections, the right to withdraw 
consent at any time without affecting the compliance with the right of processing , 
which was made on the basis of consent before its withdrawal,  

7. the applicant has the right to file a complaint with POTODO when he/she considers that 
the processing of personal data violates the provisions of the general regulation on the 
protection of personal data of 27 April 2016, 

8. providing the personal data by the applicant is a statutory requirement / condition for the 
conclusion of the contract, 

9. when processing personal data provided, there is no automated decision making. 
 
 
 
 
       ................................................................... 
           Date and signature of the candidate 
 
 
 
 
 


