
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
 

ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII 
EKSPERYMENTALNEJ 
Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

Pracownik: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej 

Wymagania: 

Tytuł doktora nauk w zakresie nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych.  

Osiągnięcia naukowe, potwierdzone publikacjami w międzynarodowych czasopismach jako autor 

korespondujący lub/i pierwszy autor. 

Bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej, RT-PCR, Western blot, ELISA, 

doświadczenie w hodowlach komórkowych, potwierdzone publikacjami. Doświadczenie w pracy 

ze zwierzętami laboratoryjnymi (szczury, myszy).  

Bardzo dobra znajomość j. angielskiego. 

Samodzielność i kreatywność naukowa.  

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób 

cywilizacyjnych. 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ. 

Termin składania ofert: 04 czerwca 2021. 

Forma składania ofert: e-mail: mufnal@wum.edu.pl,  „aplikacja post-doc" w tytule maila,  

Początek zatrudnienia: lipiec 2021 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2021. 

 

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.” 

 

mailto:mufnal@wum.edu.pl


„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. 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. 

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

podlegały profilowaniu. 

 

 

 


