
PHD STUDENTS - CITIZENS OF UKRAINE

WISHING TO CONTINUE WORKING ON THEIR DOCTORAL DISSERTATIONS

IN THE FOLLOWING FIELDS:

The National Centre for Nuclear Research (NCBJ) is one of the largest scientific institutes in Poland,
engaged, among others, in basic and applied research in physics and related fields.
The Institute of Nuclear Chemistry and Technology (ICHTJ) conducts basic and applied studies in the
field of nuclear chemistry and in the fields related to the use of ionizing radiation.

WHO WE ARE

THE "SOLIDARITY WITH UKRAINE" PROGRAMME IS OPEN TO

UKRAINIAN CITIZENS WHO:
CV, ·short description of research interests and
course of aspirantura
a copy of the MSc diploma and certificate of
aspirant status for the academic year 2021/2022
(if no documents are available, please send a
statement)

WHAT WE OFFER:

WE ARE LOOKING FOR

each participant will have a mentor - an academic
staff member (at least doctoral level) who will
provide substantive support in the field in which
the doctoral student is preparing the dissertation;
each participant will be able to use the workspace
in designated office rooms of the Institute with
access to the Internet;
support in the relocation process and everyday life
at NCBJ and in Poland
contacts with organizations assisting a professional
lawyer or psychologist

scholarship in the amount of 1500 PLN
net/month (Participants in the Programme,
during the period when they are covered by
support under the Programme, may not collect
another grant of a social character, including a
social contribution and a financial aid, indicated
in Article 86, section 1, points 1 and 3 of the Act
of 20 July 2018. Law on Higher Education and
Science (OJ. of 2022, item 574)
enabling work related to the preparation
of the doctoral dissertation;

 
Send your application in English to: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

from 15 May 2022; recruitment is continuous.
NCBJ/IChTJ will continuously verify the applications in the field of a PhD thesis in an online meeting,
during which we will introduce the supervisors and the possibilities of substantive support for PhD

students.

PLEASE SEND THE FOLLOWING DOCUMENTS IN ENGLISH:

arrived in Poland not earlier than 24 February
2022 
have served aspirants in Ukraine in the academic
year 2021/2022.

high energy physics, heavy-ion physics, QCD,
physics: nuclear, plasma, reactor, accelerator,
mathematical;
astrophysics, observational cosmology (CMB),
galaxies, large sky surveys;
radiation detection, materials engineering,
scintillation materials;
IT, numerical methods, Monte Carlo
computing, software engineering;

electronics, cyber-security;
radiopharmacy, medical biology;
nuclear chemistry;
environmental protection;
radiobiology;
interdisciplinary topics, including areas
related to the above.

 "Solidarity with Ukraine" funded by the National Agency for Academic Exchange (NAWA)



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) 

mailto:magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

