Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant
Wymagania:
1. tytuł lekarza,
2. status doktoranta,
3. dogłębna znajomość anatomii ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym
uwzględnieniem mikroanatomii tętnic wewnątrzczaszkowych,
4. doświadczenie w preparatyce anatomicznej,
5. doświadczenie w pracy z pacjentami z chorobami naczyniowymi mózgu,
6. biegłość w medycznym języku angielskim,
7. biegła znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej,
8. umiejętność samodzielnego przygotowania, przedstawienia i opublikowania wyników badań,
9. potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz publikacji rezultatów
badań,
10. biegła znajomość oprogramowania statystycznego SAS,
11. biegła znajomość diagnostyki obrazowej schorzeń naczyniowych ośrodkowego układu
nerwowego,
12. autor/współautor pracy naukowej z zakresu neurochirurgii w czasopiśmie znajdującym się na
liście JCR.
Opis zadań:
1. opracowanie metodologii badań, wybór i przygotowanie preparatów anatomicznych
wykorzystywanych do badań obrazowych,
2. opracowanie techniki preparacyjnej,
3. pozyskiwanie preparatów do badań,
4. współpraca przy tworzeniu numerycznych i doświadczalnych modeli w zakresie nauk
medycznych,
5. współpraca przy przeprowadzaniu numerycznych i doświadczalnych analiz w zakresie nauk
medycznych,
6. konsultacja i interpretacja wyników w zakresie nauk medycznych,
7. przygotowywanie publikacji naukowych.
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 grudnia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul.
Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
Stypendium naukowe w wysokości 4000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 36 miesięcy (od 05.01.2021
do 31.12.2023),
Planowane rozpoczęcie: 05 stycznia 2021 roku
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny (kierowany do kierownika projektu – prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski)
2. CV z informacją o dotychczasowych osiągnięciach naukowo badawczych wraz z przebiegiem
kariery naukowej (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne)
3. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta i tytuł lekarza
4. Kopie pierwszych stron publikacji naukowych potwierdzających osiągnięcia naukowe

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘Stypendium’), wyłącznie w
formacie PDF, na adres michal.tomaszewski@wat.edu.pl
Osoby zaproszone do udziału w projekcie wyłoni komisja konkursowa. Z kandydatami może zostać
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w
formie telekonferencji w terminie ustalonym z kandydatem (link do telekonferencji zostanie
przekazany mailowo).

Zasady konkursu określa Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w przeciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

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.

