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Projekt NCN Opus 11 (ST8) 

 

Tytuł:  

Modelowanie właściwości nowych lekkich drewnopochodnych płyt komórkowych z 

auksetycznymi rdzeniami. 

Modeling of the properties of new lightweight wood-based honeycomb panels with 

auxetic cores. 

Słowa kluczowe:  

drewno, płyta komórkowa, auksetyk, rdzeń, meblarstwo, budownictwo 

wood, honeycomb panel, auxetic, core, furniture industry, civil engineering 

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, 
 

 
 

Nazwa stanowiska : Doktorant - Co-investigator 2, stanowisko naukowe i nie obejmuje 
prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 
Wymagania: 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:  
− tytuł magistra nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, specjalność: technologia 

drewna, 
− rozpoczęte studia doktoranckie, 
− bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
− dobra znajomość metody elementów skończonych oraz systemów CAD, 
− umiejętność pracy zespołowej. 

 
Opis zada ń: 
Opracowanie modeli obliczeniowych, ustalenie który z czynników zmiennych wywiera 
największy wpływ na wartość stałych sprężystych auksetycznych rdzeni płyt komórkowych 
o synklastycznej krzywiźnie, opracowanie modeli numerycznych warstwowych płyt, 
określenie wytrzymałości kompozytu o synklastycznej krzywiźnie z auksetycznym 
rdzeniem o wielokątnych komórkach, ocena jakości homogenizacji struktury kompozytu 
przez porównanie wyników badań eksperymentalnych z rezultatami obliczeń 
numerycznych. 
 

 
Doktorant odpowiadać będzie za: jakość danych i otrzymywanych wyników, prezentację 
wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie publikacji 
do czasopism z listy JCR. W okresie maksymalnie do 3 lat doktorant przygotuje rozprawę 
doktorską z cyklu spójnych tematycznie publikacji.  
 
Więcej informacji o szczegółach natury naukowej można uzyskać bezpośrednio od 
kierownika projektu (jsmardzewski@up.poznan.pl). 
 
Termin  składania ofert: 17 luty 2017, 00:00. 
Forma  składania ofert: dowolna. 
 
Warunki zatrudnienia: 
Stypendium naukowe w wysokości 1.500,00 zł brutto na miesiąc przez 36 miesięcy. 
Umowa podpisana będzie na okres pierwszych 12 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej 
oceny Kierownika projektu, umowa zostanie przedłużona do końca planowanego okresu 
zatrudnienia.  
 
Ogłoszenie  wyników: 27 lutego 2017 r.  
Planowana data rozpoczęcia umowy: 1 marca 2017 r. 
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Dodatkowe informacje: 
Zgłoszenia prosimy kierować do:  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  
Wydział Technologii Drewna,  
Katedra Meblarstwa, 
ul. Wojska Polskiego 38/42 
60-637 Poznań 
Sekretariat (km@up.poznan.pl) 
tel. 61 848-74-75 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
− list motywacyjny, 
− zaświadczenie o rozpoczętych studiach doktoranckich, 
− życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć, 
− odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
− certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, 
− informacje kontaktowe. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul 
Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 
dobrowolne. 
 
Streszczenie projektu: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-
15/streszczenia/333657-pl.pdf 
 


