WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
ogłasza konkurs na

Doktoranta
(Stypendystę NCN)
w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna
Poszukujemy osoby , która ukończyła studia magisterskie (lub ukończy je do września 2015 roku)
zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym realizowanym we współpracy międzynarodowej i
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA, pt.:
"Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy
zastosowaniu wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji u chorych na
przewlekłą białaczkę szpikową z niekorzystnym przebiegiem choroby".
Kierownik projektu: Dr. n med. Tomasz Stokłosa
Czas pracy w projekcie: 34 miesiące (czas pobierania stypendium NCN)
Stypendium NCN: 3000 zł/miesiąc
Wymagania kwalifikacyjne:
- ukończone studia magisterskie (lub ich ukończenie do 30 września 2015).
- gotowość podjęcia studiów doktoranckich lub status doktoranta;
- znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (PCR, RT-PCR, Western blotting);
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- umiejętność pracy zespołowej;
- motywacja do pracy naukowej i aktywność naukowa (preferowani będą kandydaci z dorobkiem
publikacyjnym i/lub doniesieniami konferencyjnymi oraz innymi osiągnięciami naukowymi)
Mile widziane:
- znajomość nowoczesnych technik stosowanych w genetyce;
- podstawy bioinformatyki oraz programowania;
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV z wykazanymi publikacjami naukowymi/wystąpieniami konferencyjnymi/innymi osiągnięciami;
• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub informacja o terminie obrony do 30.09.2015);
• kopia indeksu z ocenami ze studiów (lub poświadczony spis ocen);
• list rekomendacyjny i/lub opinia promotora (opiekuna naukowego) pracy magisterskiej;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną w postaci jednego pliku pdf na adres:
tomasz.stoklosa@wum.edu.pl (w tytule maila: Harmonia-rekrutacja) w terminie do 15 sierpnia 2015.
Informujemy, że procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem
Narodowego Centrum Nauki przyznawania stypendiów (Załącznik do uchwały Rady NCN
50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r, część I). Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami,
którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną drogą mailową.

