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Informacje dla kandydatów na stanowisko stypendysty (stypendium doktoranckie) w ramach grantu SONATA
„Kwasy merkapturowe - pochodne naturalnych izotiocyjanianów i modulatory polimeryzacji tubuliny
w skojarzonej terapii nowotworów pęcherza moczowego”
Miejsce realizacji zadań badawczych:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – Wrocław
Wymagania
- dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub równoważnych na kierunku biologia,
biotechnologia, chemia medyczna lub dziedzinie pokrewnej1
- list motywacyjny od co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego
- CV z wyszczególnionymi dotychczasowymi osiągnięciami, ze szczególnym uwzględnieniem:
autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, odbyte szkolenia,
staże i uczestnictwo w warsztatach, inne informacje istotne z punktu widzenia ewaluacji przydatności kandydata
w przedmiotowym projekcie naukowym
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej (preferowane doświadczenie w zakresie biologii
molekularnej, hodowli komórkowych, testów na komórkach eukariotycznych)
- mile widziane wstępne doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (np. w charakterze obserwatora
eksperymentów in vivo)
- znajomość języka angielskiego minimum na poziome średnio-zaawansowanym
- umiejętność pracy w zespole, wysoka motywacja do samodzielnej pracy, odpowiedzialność za powierzone
zadania
Wyłoniony w konkursie laureat obligatoryjnie zobowiązany jest pozytywnie przejść nabór na Stacjonarne Studia
Doktoranckie
w
Instytucie
Immunologii
i
Terapii
Doświadczalnej
PAN
(https://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Studies/Nabor.html)
W dokumentach proszę umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
Warunki i opis zadań w projekcie
Stypendium naukowe w wysokości 2 000 PLN/m-c przez okres 31 miesięcy (od X.2018; ewaluacja pracy co pół
roku) z możliwością otrzymania premii za wyróżniające się zaangażowanie w realizację projektu)
- wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w dniu 04.06.2018
- wykonywanie podstawowych testów komórkowych in vitro z wykorzystaniem ludzkich komórek
nowotworowych
- badania mechanizmów działania testowanych związków i ich kombinacji
- uczestnictwo w zaplanowanych w ramach projektu badań in vivo
- czynne uczestnictwo w procesie przygotowywania publikacji naukowych
Termin i forma składania dokumentów
28 maja 2018, g. 18.00, mailowo na adres mateusz.psurski@iitd.pan.wroc.pl
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr inż. Mateusz Psurski, mateusz.psurski@iitd.pan.wroc.pl
1

w przypadku kandydatów przed obroną pracy magisterskiej niezbędne jest przedłożenie poświadczenia z
uczelni o planowym terminie obrony
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