
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  student 

Dziedzina:  elektrochemia/inżynieria materiałowa 

Sposób wynagradzania 
(wynagrodzenie w ramach umowy o 
pracę/stypendium): 

stypendium 

Liczba ofert pracy:   1 

Stypendium  1500 PLN/miesiąc 

Data rozpoczęcia pracy:   01.09.2018 

Okres zatrudnienia:  21 miesiący 

Instytucja (zakład / instytut / wydział 
/ uczelnia / instytucja, miasto): 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 

Kierownik/kierowniczka projektu: dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka 

Tytuł projektu:  

Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z 
materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy 

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Projekt ma na celu wytworzenie w skali laboratoryjnej urządzenia 
hybrydowego do magazynowania energii opartego na materiałach 
kompozytowych. Będzie się ono składało z dwóch elektrod zasadniczo 
różniących się od siebie.  Aby osiągnąć ten cel, wdrożonych zostanie kilka 
zadań: 
1) Synteza materiału kompozytowego opartego na tlenowęgliku krzemu i 
materiałach węglowych. 
2) Synteza materiału kompozytowego opartego na polimerach 
przewodzących oraz nanostrukturach węglowych. 
3) Charakterystyka fizykochemiczna zsyntetyzowanych materiałów 
kompozytowych. 
4) Charakterystyka elektrochemiczna pojedynczych elektrod w układzie 
trójelektrodowym w różnych elektrolitach aprotycznych. 
5) Składanie asymetrycznych układów dwuelektrodowych w różnych 
konfiguracjach i pomiary elektrochemiczne. 

Zadania badawcze:  

1. Przygotowywanie kompozytowych warstw elektrodowych 
metodą dr Blade na folii miedzianej. 

2. Elektroosadzanie warstw materiałów kompozytowych na 
papierze węglowym i innych podłożach elektrodowych. 

3. Składanie dwu- i trójelektrodowych naczynek 
elektrochemicznych.  

4. Charakterystyka elektrochemiczna uzyskanych warstw 
elektrodowych za pomocą woltamperometrii cyklicznej, 
galwanostatycznego ładowania i rozładowania oraz 
spektroskopii impedancyjnej. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Studenci studiów I lub II stopnia w dziedzinie chemii, fizyki lub 
inżynierii materiałowej. 

2. Wiedza w zakresie chemii, elektrochemii oraz inżynierii 
materiałowej. 

3. Znajomość j. angielskiego (min. w stopniu średnio 
zaawansowanym) umożliwiająca samodzielny przegląd 
literatury anglojęzycznej. 



 
 

 
 

4. Zaangażowanie w pracę badawczo-naukową, umiejętność pracy 
w zespole, dokładność. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. CV z informacją o swoich zainteresowaniach naukowych i 
osiągnięciach (nagrody, stypendia naukowe, przynależność do 
kół naukowych lub innych organizacji). 

Oferujemy: 
Laboratorium badawcze umożliwiające syntezę, charakterystykę 
fizykochemiczną i elektrochemiczną materiałów kompozytowych.  

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 
monika.wilamowska@pg.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
18.05.2018 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)” 
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