
Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Katedra 
Biotechnologii Medycznej 
 
Tytuł projektu: Badania wybranych białek ścieżki sygnałowej Hippo w patogenezie czerniaka 
(Nr grantu: OPUS 8, 2014/15/B/NZ5/03563) 

 
Nazwa stanowiska: Stypendysta - magistrant 

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w Regulaminie: 
https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal4.pdf  
 
Wymagania: 

- w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie kandydat musi posiadać status studenta 
ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia lub Biotechnologia 
Medyczna 

- wyróżniająca się praca licencjacka w temacie związanym z biotechnologią w medycynie  

- przynajmniej 4 miesiące praktyki z hodowlą komórek eukariotycznych, bardzo dobra 
praktyczna znajomość techniki western blot, podstawy cytometrii przepływowej 

- umiejętność opracowania wyników w programach FlowJo, GraphPad 

- wiedza dotycząca patogenezy i terapii czerniaka 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

- dyspozycyjność, motywacja do pracy 
 
Opis zadań: 

Praca Stypendysty polegać będzie na hodowli i modyfikacji genetycznej linii komórkowych 
ludzkiego czerniaka oraz pierwotnych melanocytów skóry, oraz na wykonaniu testów w 
zakresie badania wpływu stresu oksydacyjnego na wybrane ścieżki sygnałowe w 
modyfikowanych komórkach. 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 

 
Termin składania ofert: 10 lipca 2019, 00:00 

 
Forma składania ofert: mailowo na adres ukazimierczak@gmail.com 

 
Warunki zatrudnienia: 

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy 
Data rozpoczęcia: sierpień 2019 
Kwota stypendium: 2000 PLN miesięcznie 
Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy stypendialnej, zawartej między 
Jednostką a Stypendystą 
 
Wymagane dokumenty: 
 
1) życiorys (uwzględniający dotychczasowe doświadczenie naukowe)  

https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal4.pdf


2) skan dyplomu potwierdzającego uzyskane wykształcenie 
3) list referencyjny 
 
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla 
młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego 

Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal4.pdf 

podczas posiedzenia komisji. Stypendium naukowe w projekcie przyznawane jest osobie, 
która uzyskała największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./ 
 

https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal4.pdf

