
                                                          

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 

ogłasza konkurs na staż naukowy w ramach programu  

„The Blue Baltic – BONUS-185” 

w projekcie BONUS MICROPOLL „Kompleksowa ocena występowania 
mikroplastików i związanych z nimi zanieczyszczeń w Morzu 

Bałtyckim” 

1. Warunki stawiane wobec kandydatów: 

 tytuł zawodowy magistra lub równoważny w dyscyplinie: oceanografia, rybactwo, biologia, 
ekologia, ochrona środowiska lub pokrewne; 

 mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej i analitycznej;   

 udokumentowany udział w konferencjach naukowych, kołach naukowych, seminariach, grupach 
roboczych, szkoleniach, wolontariacie itp.; 

 udokumentowany dorobek naukowy, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych 
(mile widziane); 

 odbyty staż naukowy lub praktyki studenckie (mile widziane); 

 silna motywacja, entuzjazm i zacięcie naukowe (mile widziane); 

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatem); 

 dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office; 

 odpowiedzialność i samodzielność; 

 dyspozycyjność – udział w rejsach rybackich i naukowych oraz w wyjazdach służbowych; 

 predyspozycje do pracy na morzu. 

2. Opis badań naukowych, w których stażysta ma uczestniczyć i oczekiwane efekty stażu. 
 

Celem stażu jest uczestnictwo w badaniach mających na celu ocenę występowania mikroplastików 
(MP) w Morzu Bałtyckim. Badania te są częścią międzynarodowego projektu BONUS MICROPOLL. 
Głównym zadaniem stażysty będzie przeprowadzenie oceny występowania MP w organizmach 
morskich, ze szczególnym uwzględnieniem różnych gatunków ryb. Pozyskane MP poddane zostaną 
szczegółowej analizie ilościowej i jakościowej z wykorzystaniem technik mikroskopowych i 
spektroskopowych. Uzyskane wyniki potencjalnie stanowić będą materiał do przygotowania rozprawy 
doktorskiej. Program stażu przewiduje udział w rejsach badawczych, wyjazdy zagraniczne do 
instytutów partnerskich projektu, oraz intensywną, interesującą pracę w międzynarodowym zespole.  

3. Termin składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. 

Dokumenty należy przesłać do dnia 27.10.2017 r. na adres email rekrutacja@mir.gdynia.pl podając w 
tytule maila: „BONUS MICROPOLL”. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 13.11.2017 r., a jego wyniki podane na stronie głównej MIR-
PIB.  

4. Wymagane dokumenty. 

 CV z opisem dotychczasowej działalności naukowej; 

 kopia dyplomu magisterskiego potwierdzającego wykształcenie; 

 certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego; 

 ewentualnie inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazane przez kandydata. 

5. Warunki zatrudnienia.  
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas trwania projektu na podstawie umowy o pracę na 
okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo oferujemy pakiet socjalny, sportowy i 
opiekę medyczną. 

Gdynia, 10.10.2017 


