WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Konkurs na stanowisko

student-stypendysta
w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy
Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil
molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako
nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.
Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.
Liczba stanowisk; 2
Wymagania formalne :


kandydat studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
jednolitych studiów magisterskich lub drugiego stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania kwalifikacyjne:
 wysoka średnia ocen z ostatnich 2 lat studiów
 zainteresowanie pracą naukową w obszarze onkologii/immunologii
 zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca samodzielną
lekturę tekstów naukowych
 umiejętność pracy zespołowej
 chęć zdobycia nowych umiejętności
 umiejętność godzenia studiów z pracą w zespole naukowym
 doświadczenie w pracy laboratoryjnej (biologia molekularna, hodowle komórkowe) będzie
dodatkowym atutem
Warunki zatrudnienia:
 stypendium: 1 000 PLN zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów NCN
 data rozpoczęcia pracy: grudzień 2019
 okres pracy przy projekcie: do 20 miesięcy
 elastyczny czas pracy
 możliwość realizacji pracy magisterskiej
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny
 CV z uwzględnieniem informacji dotyczących: działalności w kołach naukowych, odbytych staży i
kursów, uczestnictwa w konferencjach
 opinia opiekuna naukowego
Zadania:
Izolacja egzosomów z materiału od pacjentów, analizy molekularne egzosomów
Miejsce realizacji: Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski WUM
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny
 CV z uwzględnieniem informacji dotyczących: działalności w kołach naukowych, odbytych staży i
kursów, uczestnictwa w konferencjach
opinia opiekuna naukowego
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu (wzór poniżej)

Proszę przesyłać dokumenty aplikacyjne mailowo na adres: mczystowska@wum.edu.pl do 17.11.2019
Planowany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2019
Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z regulacjami
NCN Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami NCN. Zastrzegamy sobie prawo do
nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu oraz do kontaktu wyłącznie z kandydatem wyłonionym w
drodze konkursu.
Prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
„Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:
1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny
z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320,
adres email: iod@wum.edu.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1
ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a
RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.
4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
przez przepisy prawa.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 12
miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie
rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie
dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

Podpis kandydata do pracy

