
Realizacja prac magisterskich w JCET we współpracy z Wydziałami UJ  
 (WBBiB, WChem, WBiNoZ, WFiAIS, WMiI, Farm CMUJ) 

OFERTA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW I STOPNIA, I ROKU II STOPNIA   • Badania w ramach: 
• Projekty badawcze JCET: 

 Spis tematów prac mgr wraz z opiekunem z JCET i tematyką projektu badawczego w obrębie, którego 
 będzie realizowana praca pojawi się na stronie JCET. 

•  Projekty badawcze z Wydziału: 
 Kontakt z kierownikiem odpowiedniej Grupy badawczej JCET 

•  Projekty własne magistranta !!:  
 możliwa realizacja własnego pomysłu na projekt – wsparcie z JCET w jego uzyskaniu 

• Rekrutacja w ramach projektów badawczych JCET : 
• Przesłanie do opiekuna wybranego tematu drogą mailową: 

• CV (wraz ze średnią ocen i tematyką poprzednich prac badawczych np. streszczenie pracy 
licencjackiej); 

• List motywacyjny (predyspozycje kandydata do realizacji danej pracy magisterskiej, okres  
przeznaczony na badania , ew. pomysły dot. realizacji); 

• Osobiste spotkanie z kandydatami/możliwa dodatkowa rekrutacja; 
• Projekty własne magistranta inne niż na stronie JCET– CV i list motywacyjny sekretariat/Dyrektor JCET 

Formalności:  
• Temat pracy mgr wraz z opiekunem/opiekunami pracy mgr musi zostać zaakceptowany przez Radę 

danego Wydziału przed rozpoczęciem realizacji badań. 
• umowa wolontariat (lub inna) w JCET – magistrant, opiekun, Dyrektor JCET 
  

 



 
• Rekrutacja: 

• Osoby zainteresowane realizacją badań w ramach pracy doktorskiej, które 
chciałyby zgłaszać projekt z ramienia JCET i w oparciu o ten projekt realizować 
badania pracy doktorskiej w JCET na adres badania@jcet.eu; przesyłają opis i 
zakresu proponowanych badań, CV i list uzasadniający realizację 
przewidzianych badań w JCET 

• Indywidulane spotkanie z kierownikiem odpowiedniej Grupy badawczej 
JCET/Dyrektorem JCET. 

• W przypadku istniejącego opiekuna doktoranta na Wydziale – spotkanie 
doktoranta/opiekuna na Wydziale/ kierownikiem odpowiedniej Grupy 
badawczej JCET 

• formalności (umowa etc.) 
 

• Badania w JCET są możliwe w ramach : 
• Własnego grantu doktoranta (np. NCN- preludium, uzyskanego w toku 

realizacji studiów doktoranckich); 
• Grantu pracownika JCET (w których przewidziane jest 

zatrudnienie/stypendium doktoranta - informacja na stronie JCET); 
• Grantu pracownika wydziału (opiekuna/promotora doktoranta). 

 

Realizacja prac doktorskich w JCET we współpracy z Wydziałami UJ  
 (WBBiB, WChem, WBiNoZ, WFiAIS, WMiI, Farm CMUJ) 

OFERTA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW II STOPNIA,  

STUDIA DOKTORANCKIE REALIZOWANE NA WYDZIAŁACH UJ  

mailto:badania@jcet.eu


Staże dla studentów w JCET 
OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA I ABSOLWENTÓW 

• informacja o możliwości odbycia staży w danym laboratorium wraz z 
wskazaniem opiekuna stażysty i opisem zakresu obowiązków/wymagań – na 
stronie JCET. 

 
• Rekrutacja: 

• Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez stronę JCET 
• Wysłanie do opiekuna stażysty : 

• CV; 
• Listu motywacyjnego; 

• Indywidualne spotkanie z opiekunem stażysty. 
• umowa woluntariatu - stażysta, opiekun, Dyrektor JCET 

 
 
 

• JCET oferuje od 5-10 staży rocznie; 
• Staże w ciągu roku akademickiego ew. wakacyjne  
 (w sumie min. 3 miesiące)  
 


