WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej
na ścieżce nauki medyczne
Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na
ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 finansowanego przez
NCN (2019/35/B/NZ5/01428) pt. „Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w
ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B.”. Finansowanie
stypendium doktoranckiego będzie zapewnione przez 36 miesięcy ze środków projektu.
Osoba rekrutowana powinna spełniać następujące kryteria:
•
•
•
•

Posiadać ponad 2 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
Sprawnie posługiwać się metodami stosowanymi w biologii molekularnej, biologii komórki,
immunologii, w szczególności dobrze znać od strony teoretycznej i praktycznej cytometrię
przepływową,
Wykazywać zainteresowanie dziedziną hematoonkologii i posiadać udokumentowane
osiągnięcia naukowe w postaci publikacji,
Znać język angielski na poziomie minimum B2 (potwierdzony zdanym egzaminem lub
certyfikatem zaakceptowanym przez Studium Języków Obcych WUM).

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (załącznik nr 1);
Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1. projekt badawczy podpisany przez kandydata oraz proponowanego promotora i promotora
pomocniczego (gdy dotyczy), o ile są znani na etapie rekrutacji;
2. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów
drugiego stopnia lub studiów równorzędnych;
a. w przypadku absolwenta studiów pierwszego stopnia lub studenta, kserokopię
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu o
ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych;
b. w przypadku osoby, która ukończyła studia za granicą – kserokopię dyplomu
wydanego za granicą oraz jego tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego (z
listy prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumacza przysięgłego
zagranicznego). Dyplom lub zaświadczenie zagraniczne i jego tłumaczenie przysięgłe
dokonane za granicą, muszą być opatrzone ponadto apostille albo zalegalizowane
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Wymagany jest również
dokument (kserokopia, oryginał do wglądu) potwierdzający uznanie dyplomu
zagranicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za
równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich
albo studiów drugiego stopnia;
c. osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji dyplomu ukończenia jednolitych
studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, w miejsce dyplomu,
przedkładają zaświadczenie o ukończeniu tych studiów, a dokumenty te uzupełniają w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich uzyskania.
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CV podpisane przez kandydata, zawierające opis zainteresowań naukowych;
udokumentowane wyniki w nauce w czasie studiów - kserokopia odpisu suplementu do
dyplomu;
a. jeżeli kandydat nie posiada suplementu do dyplomu - kserokopia zaświadczenia o
średniej ocen z egzaminów ze wszystkich lat studiów wydanego przez dziekanat
ukończonej uczelni;
b. jeżeli w suplemencie nie została zawarta informacja o średniej z ocen uzyskanych w
toku studiów – dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen;
5. informację o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach, pracach badawczych w
kołach naukowych, czynnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach
i stażach badawczych, podpisana przez kandydata (załącznik nr 2) wraz z materiałami
potwierdzającymi wskazaną własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową
potwierdzającą autorstwo publikacji);
6. kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego – w przypadku osób
ubiegających się o zwolnienie z egzaminu z języka obcego;
7. kwestionariusz kandydata (załącznik nr 3);
8. kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terenie RP - dotyczy cudzoziemców;
9. kserokopia prawa wykonywania zawodu w przypadku kandydatów, których praca naukowa
przewiduje udział pacjentów.
a. osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji prawa wykonywania zawodu,
uzupełniają dokument niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do dnia
rozpoczęcia pracy naukowej z udziałem pacjentów.
10. kserokopia zaświadczenia o trzech dawkach szczepienia WZW typu B, jeżeli kandydat w
trakcie kształcenia lub prowadzenia badań będzie miał kontakt z pacjentami lub oświadczenie,
że badania nie wymagają kontaktu z pacjentami;
11. kserokopia książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznymi lub zaświadczenie do celów
sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oświadczenie, że badania nie
wymagają kontaktu z pacjentami;
12. zdjęcie w wersji elektronicznej.
3.
4.

Projekt badawczy musi zawierać:
1. temat projektu,
2. uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego,
3. określenie dziedziny i dyscypliny wiedzy, w której praca będzie prowadzona,
4. określenie celu pracy,
5. opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie piśmiennictwa
naukowego,
6. spodziewane korzyści badań,
7. abstrakt w języku angielskim,
8. szacowany kosztorys badań i przewidywane źródeł finansowania,
9. określenie w jakim zakresie projekt będzie wykonywany przez kandydata, a w jakim przez
współpracowników.
Informacje organizacyjne:
Konkurs odbywa się zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2020/2021, stanowiącymi załącznik do Uchwały
Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 7/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
Komplet dokumentów należy umieścić w zaklejonej kopercie i złożyć w skrzynce podawczej z
napisem Szkoła Doktorska, na parterze w budynku Rektoratu WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 61.
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Kandydaci, którzy posiadają certyfikat językowy, proszeni są o wysłanie jego skanu na adres e-mail:
maciej.ganczar@wum.edu.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację, czy dany certyfikat jest
podstawą do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Harmonogram:

•
•
•
•

10 września 2020 r. – Termin składania dokumentów
11 września 2020 r. – Egzamin z języka obcego
28 września 2020 r. – Rozmowa kwalifikacyjna
29 września 2020 r. – Rozstrzygnięcie konkursu

Oświadczenia
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez
WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko
………………………………………………...”
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.
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