Nazwa stanowiska:
Doktorant – stypendysta
Wymagania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku lekarskim lub kierunkach pokrewnych.
Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie farmakologii klinicznej (publikacje w periodykach
z Listy Filadelfijskiej), w szczególności w zakresie farmakogenetyki.
Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzania pełnej analizy
wyników.
Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (PCR, real-time PCR, RT-PCR,
genotypowania, analizy filogenetycznej, technik elektroforetycznych, Western blot oraz testy
immunoenzymatyczne oraz analizy statystycznych)
Umiejętność pracy w zespole badawczym.
Motywacja do pracy naukowej;
Studiowanie na studiach III stopnia
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Ogólne kompetencje: dobra organizacja, dobre zarządzanie czasem, analiza ryzyka,
przedsiębiorczość, kreatywne myślenie, współpraca.

Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie
OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u
pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr hab. Marka
Postułę. Do obowiązków stypendysty należą:
1.
2.
3.
4.

Izolacja materiału genetycznego z osocza krwi
Analiza ekspresji microRNA za pomocą metody RT-PCR
Raportowanie wyników badań.
Przygotowywanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 24.02.2020
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie natychmiast po zakończeniu rekrutacji na okres do końca marca 2023. Doktorant będzie
otrzymywać stypendium doktoranckie przez okres kolejnych 36 miesięcy. Wysokość stypendium w czasie
zatrudnienia w grancie: 2500 PLN (brutto)
Termin składania ofert: 24.02.2020, 23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu:25.02.2020
Termin rozpoczęcia kontraktu: 01.03.2020
Dodatkowe informacje:
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mpostuła@wum.edu.pl, temat: „Doktorantstypendysta - OPUS”, z załączeniem wymaganych dokumentów w formie PDF. W trakcie postępowania
konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.

List motywacyjny wraz z odniesieniem do stawianych wymagań
CV/Życiorys
Spis publikacji i osiągnięć naukowych
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

5.

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o
wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

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.

