Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze
rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (projekt OPUS 16)
Stypendium związane jest z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie
zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr
decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433858pl.pdf
Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest
poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny
element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory
PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).
Zadania stypendystów obejmą m.in.:
1)
2)
3)
4)

Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
Współpraca z osobami współrealizującymi projekt
Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski
Ilość zaplanowanych stypendiów: 1

Wymagania kwalifikacyjne:
1) Bardzo dobra znajomość metod syntezy organicznej oraz technik oczyszczania
związków chemicznych
2) Entuzjazm oraz ukierunkowanie na rozwój w pracy naukowej
3) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
4) Dyspozycyjność
Mile widziane:
1)
2)
3)
4)

Umiejętność prowadzenia reakcji chemicznych w atmosferze gazu obojętnego
Umiejętność interpretacji widm NMR
Znajomość zagadnień z dziedziny streochemii
Współautorstwo prac naukowych

Warunki zatrudnienia i wymagania formalne:
Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji
zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: a) jest studentem studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów

stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w
uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) jest doktorantem, uczestnikiem
studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni,
instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut
naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie
odrębnych przepisów; d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad
przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
Stypendium naukowe NCN, wysokości 2000 PLN/miesiąc. Stypendium jest przewidziane
na okres 36 miesięcy.

Dalsze informacje:
Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych:
1) List motywacyjny
2) CV uwzględniające działalność naukową kandydata i zawierające dane kontaktowe
3) Zaświadczenie potwierdzające status studenta (patrz: wymagania formalne)
4) List referencyjny od jednego opiekuna akademickiego (student) lub promotora pracy
magisterskiej (doktorant)
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenia oraz ewentualne pytania proszę przesyłać mailowo na adres:
maciej.dawidowski@wum.edu.pl
W tytule proszę umieścić: DOKTORANT-OPUS16
Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, dostępny jest na stronach
internetowych NCN.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
Konkurs rozstrzygnie komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika projektu, zgodnie z
regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych
ze środków Narodowego Centrum Nauki. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Komisja zastrzega prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem odbycia
rozmowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 listopad 2019
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2019
W okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie można pobierać wynagrodzenia ze
środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie
etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).
Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego
finansowanego ze środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów
naukowych nie może przekroczyć kwoty 4 500 zł miesięcznie.
UWAGA: Prosimy dołączyć do dokumentów klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej
rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

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.

