
DOKTORANTÓW/EK- OBYWATELI/EK UKRAINY

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

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) 

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 

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

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:

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;

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.

mailto:magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl


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.

ХТО МИ:

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

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).

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:

АСПІРАНТІВ - ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРОДОВЖИТИ ПІДГОТОВКУ СВОЄЇ
ДИСЕРТАЦІЇ 

У ТАКИХ ГАЛУЗЯХ:

МИ ШУКАЄМО:

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.

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;

 
Вашу заявку англ�йською мовою над�шл�ть на адресу: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

Наб�р триває з 15 травня 2022 року. 
NCBJ/IChTJ регулярно розглядатиме заявки у галузях, що стосуються докторських дисертац�й

заявник�в, п�д час он-лайн зустр�чей, на яких ми представимо заявникам їхн�х майбутн�х
ментор�в, а також надамо роз'яснення щодо можливостей п�дтримки докторант�в.

 

ЯКЩО ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ, НАДІШЛІТЬ,

БУДЬ ЛАСКА, НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

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

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;

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.

 «Солидарность с Украиной», финансируемой Национальным агентством академических
 обменов (NAWA) 
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