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Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 

ogłasza konkurs na stypendystę doktoranta 

w obszarze badawczym: nauki o życiu 

 

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach 

program OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ mikroplastiku 

na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych”. 

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz – Jawecki  

 

Miejsce Pracy : Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny  

 

Liczna stanowisk: 1 

 

Typ konkursu NCN: OPUS18 

 

Wymagania: 

1. tytuł zawodowy mgr uzyskany w zakresie nauk medycznych lub przyrodniczych;  

2. doktorant w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich; 

3. umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzenia pełnej 

analizy wyników; 

4. praktyczna znajomość technik oznaczania leków w środowisku (HPLC); 

5. doświadczenie w pracy z testami z wykorzystaniem biotestów (m.in. Spirotox, 

Protoxkit F); 

6. umiejętność pracy w zespole badawczym; 

7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

8. dyspozycyjność; 

Opis zadań:  

Doktorant będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN OPSU18 „Wpływ 

mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych”,  

w ramach którego będzie wykonywać zadania:  

1. badania ekotoksykologiczne z wykorzystaniem bioindykatorów (pierwotniaków); 

2. analizy stężeń substancji czynnych leków techniką HPLC; 

3. prowadzenie bieżącej dokumentacji z wykonywanych badań; 

4. analiza cyfrowa otrzymanych wyników i przygotowanie na ich podstawie raportów 

oraz tekstów publikacji naukowych.  

 

 

Wymagane dokumenty:  

1. list motywacyjny wraz z odniesieniem do stawianych wymagań 
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2. CV z uwzględnieniem listy dotychczasowych osiągnięć naukowych; 

3. skan dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra; 

4. zaświadczenie ze szkoły doktorskiej lub studium doktoranckiego; 

5. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Warunki zatrudnienia:  

1. stypendium naukowe NCN z programu OPUS18 dla doktoranta – stypendysty w 

wysokości 1000 PLN/ miesięcznie zgodnie z regulaminem przyznawania 

stypendiów NCN (Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.); 

2. czas trwania stypendium – 24 miesiące; 

3. możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych. 

 

Termin składania ofert : 15.12.2020 r. do godz. 10.00 

 

Forma składania ofert: e- mail adres : grzegorz.nalecz-jawecki@wum.ed.pl w tytule 

DOKTORANT – OPUS18  

 

Dodatkowe informacje 

Aplikacje kandydatów zostaną ocenione przez komisję konkursową w dniu 17.12.2020 do 

godzi. 12.00. Komisja zastrzega sobie prawo nie informowania 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) 5720320, adres e-mail: 

iod@wum.edu.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na 

podstawie art. 221 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.  
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11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu. 


