
 

 
 

OGŁOSZENIE o naborze studentek/ów do udziału w projekcie badawczym Technologia uprawy mikroglonów 
w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni współfinansowanego ze 

środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013 

 

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach 
zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni współfinansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poszukujemy 
studentek/ów do udziału w pracach badawczych realizowanych w ramach projektu. Prace na rzecz projektu będą 
wynagradzane. 

 

Krótki opis projektu: 

Politechnika Częstochowska realizuje projekt badawczy pt. Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych  
z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1 – Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,  Poddziałanie 1.3.1 
– Projekty rozwojowe 
Tematyka badawcza Projektu dotyczy opracowania i praktycznego zweryfikowania zasad budowy bioreaktorów zamkniętych  
i prowadzenia w nich procesu intensywnej uprawy mikroglonów w celu: 

1) wytwarzania surowców do produkcji biopaliw, pasz, żywności, suplementów diety, kosmetyków i farmaceutyków, 

2) wychwytu i utylizacji CO2 z gazów spalinowych powstałych ze spalania gazu metanowego, biomasy lub węgla, 

3) wykorzystania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnych, 

4) oczyszczania gazów metanowych, a w szczególności biogazu z procesu fermentacji biomasy rolniczej. 

Wymieniona tematyka jest podstawową wykładnią dla wiedzy wymaganej od studenta.  

Liczba studentek/ów przewidziana do zaangażowania w projekcie: 4 
 

Zakres obowiązków:  

 Wykonywanie prac badawczych zleconych przez Kierownika Projektu i Kierownika Zadania Badawczego 

 Współpraca z zespołem projektowym w zakresie jego realizacji 

 Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych działań 

 Dochowanie tajemnicy służbowej oraz nieudostępnianie materiałów i produktów wytworzonych w ramach Projektu 
osobom nieupoważnionym 

 

Wymagania:  

 Student/ka studiów I-ego, II-ego stopnia lub studiów doktoranckich, które tematycznie powiązane są z technologią 
uprawy glonów lub energetyką cieplną związaną z obiegiem siłownianym Rankine’a. 

 Osiągnięcia naukowe – wskazane jest przedstawić własny dorobek naukowy, w tym wykaz opublikowanych 
artykułów 

 Tematyka prowadzonych badań naukowych, nazwisko opiekuna naukowego lub promotora pracy naukowej, data 
otwarcia przewodu doktorskiego, stopień zaawansowania pracy doktorskiej 

 Dyspozycyjność – praca 6 dni w tygodniu (40h) w laboratorium położonym obok miejscowości Magdalenki, gmina 
Żytno, woj. łódzkie 

 Wysokie wyniki w nauce 

 Umiejętności praktyczne i techniczne 

 Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych 

 Umiejętność pracy w zespole 



 

 
 

 Elastyczność w działaniu 

 Dyspozycyjność i kreatywność 
 

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 31.12.2015 

 

Wymagane dokumenty: 

 podanie wraz z listem motywacyjnym; 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
 
Proszę zapoznać się z Regulaminem kwalifikacji i uczestnictwa studentek/ów w projekcie 

 
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać drogą mailową w postaci skanów podpisanych dokumentów na 
adres: kociszewski.imtits@gmail.com lub osobiście w Biurze Projektu: 

Politechnika Częstochowska 
Centrum Zarządzania Projektami 
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 4 
42-201 Częstochowa 
 

w terminie do 28.09.2015 r. do godz. 12:00. Osoby spełniające wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną 
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której termin wyznaczono na dzień 30.09.2015r. w godzinach od 11:00-13:00.  
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