
 
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 
 

INSTYTUCJA:         Instytut Energetyki – Instytut Badawczy 

MIASTO:                  Warszawa 

       STANOWISKO:        członek zespołu badawczego – stypendysta-student 

       MIEJSCE PRACY:  Zakład Wysokotemperaturowych  

Procesów Elektrochemicznych 

                 ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

SPECJALNOŚĆ:      wysokotemperaturowe procesy elektrochemiczne 

TYP KONKURSU:     SONATA BIS  

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

DATA OGŁOSZENIA:   19.05.2022 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  07.06.2022 

FORMA SKŁADANIA OFERT:  droga elektroniczna (poprzez e-mail) 

LINK DO STRONY: .  www.ien.com.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  elektroliza, ko-elektroliza, ogniwa elektrochemiczne, 

wytwarzanie wodoru, ogniwa stałotlenkowe 

 

OPIS  

W związku z realizacją projektu SONATA BIS pt. „Badania procesu wysokotemperaturowej ko-

elektrolizy dwutlenku węgla i pary wodnej w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych 

prowadzonej w warunkach podwyższonego ciśnienia”, poszukiwany jest członek zespołu 

badawczego. Kandydat wyłoniony w ramach niniejszego konkursu otrzyma stypendium naukowe NCN 

i będzie zaangażowany w realizację projektu jako stypendysta-student w niżej opisanym zakresie. 

 

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:                

Wykonywane prace skoncentrowane będą głównie na działaniach numerycznych związanych  

z prowadzonymi Zadaniami Badawczymi. Stypendysta-student weźmie udział w opracowaniu  

i wdrożeniu modelu ogniwa stałotlenkowego działającego zarówno w trybie elektrolizy, jak i ko-

elektrolizy. Dodatkowo, zadaniem stypendysty będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy literatury 

skupiającej się na działaniach eksperymentalnych związanych z wysokotemperaturową elektrolizą 

H2O i CO2. Jednocześnie stypendysta będzie brał udział w pracach związanych z doborem 

odpowiednich danych eksperymentalnych z aktualnej literatury w celu wstępnej walidacji 

przygotowanego narzędzia numerycznego. Działanie te pomogą w skalibrowaniu modelu i określeniu 

właściwych warunków pracy. W momencie, w którym błąd modelu nie będzie przekraczał 5%, 

działania numeryczne stypendysty skoncentrują się na pomocy w stworzeniu platformy numerycznej 

symulującej pracę systemu power-to-X opartego na stosach SOE/co-SOE zintegrowanych  



z reaktorami Sabatier i Fischer-Tropsch (RT3). Umiejętności i wiedza zdobyte podczas realizacji 

projektu mogą być wykorzystane przez stypendystę-studenta do przygotowania pracy magisterskiej. 

 

Wymagania: 

• wykształcenie kierunkowe – stopień inżyniera (energetyka, inżynieria materiałowa, inżyniera 

chemiczna i procesowa lub pokrewne) 

• student studiów magisterskich  

• wiedza i umiejętności w zakresie obliczeń numerycznych lub symulacji komputerowej 

• biegła znajomość języka angielskiego, mile widziane publikacje w języku angielskim  

Warunki zatrudnienia: 

Okres zaangażowania: 24 miesięcy 

Wynagrodzenie: 2 500 PLN brutto (stypendium) 

 

Wymagane dokumenty: 

1.  Życiorys zawodowy (CV) 

2.  Spis dorobku naukowego obejmującego publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w 

projektach badawczych, odbyte staże i pobyty badawcze, przebyte szkolenia oraz otrzymane 

nagrody i wyróżnienia 

3.  List motywacyjny 

4.  Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (toku inżynierskiego) 

5.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 

6.  Oświadczenie własne kandydata, iż spełnia wymogi formalne Narodowego Centrum Nauki  

w zakresie przyznawania i pobierania stypendiów naukowych NCN. 

 

Kryteria oceny wraz ze skalą stosowaną przez komisję konkursową: 

Stypendysta zostanie wybrany w drodze konkursu, który będzie przeprowadzony przez komisję 

stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf 

Komisja stypendialna ocenia kandydatów w skali punktowej i opracowuje ranking kandydatów w 

oparciu o następujące kryteria: 

• dotychczasowy dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / 

czasopismach naukowych (50% oceny końcowej): 

• 4 pkt wyróżniający;  

• 3 pkt bardzo dobry;  

• 2 pkt dobry;  

• 1 pkt słaby;  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf


• 0 pkt brak dorobku naukowego  

• osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz 

doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział  

w projektach badawczych (20% oceny końcowej): 

• 4 pkt wybitne (m.in. stypendia, staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, 

prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w 

wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub 

zagranicznych); 

• 3 pkt znaczące (stypendia, staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, 

wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub 

ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych); 

• 2 pkt umiarkowane (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w 

projektach uczelnianych); 

• 1 pkt słabe osiągnięcia;  

• 0 pkt brak osiągnięć  

• kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej): 

• 3 pkt bardzo dobre;  

• 2 pkt dobre;  

• 1 pkt słabe;  

• 0 pkt brak kompetencji.  

 

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska przynajmniej 2.2 pkt, konkurs zostaje uznany 

za nierozstrzygnięty. 

Dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” prosimy przesłać drogą 

elektroniczną na adres email: agnieszka.wardak@ien.com.pl, w tytule wiadomości email wpisując 

„SONATA BIS 11– stypendysta”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na 

w/w adres do dnia 10.06.2022 r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną 

telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu 

kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną lub inne uzasadnione okoliczności, możliwą formą rozmowy rekrutacyjnej jest 

wideokonferencja. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane, zaś zgłoszenia osób 

niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 10.06.2022,  

a informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane do publicznej informacji zgodnie z regulacjami 

NCN. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie 

mailto:agnieszka.wardak@ien.com.pl

