OGŁOSZENIE
Konkurs na stypendium naukowe w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we
Wrocławiu w ramach projektu Opus 7 Narodowego Centrum Nauki:
„Badania biologicznej aktywności wybranych kwasów aminometylidenobisfosfonowych”
Okres stypendialny:
01.10.2015 – 31.03.2017
Stanowisko: magistrant
Wymagania:
 status studenta IV roku stacjonarnych studiów magisterskich lub I roku stacjonarnych
studiów II stopnia na kierunku biologia, biotechnologia lub farmacja (stan na
1.10.2015)


wiedza z zakresu biologii, biologii molekularnej oraz immunologii



potwierdzone min. 3-miesięczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w
zakresie hodowli komórek nowotworowych, pracy w warunkach jałowych



umiejętność planowania i prowadzenia badań, realizacji poszczególnych etapów prac
badawczych w projekcie



duże zaangażowanie, rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność za powierzone
prace;



znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę:
 pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (o terminie rozmów kandydaci zostaną
poinformowani mejlowo, na wskazany adres, do 21 września 2015 r.)
 działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, staże
zagraniczne
 ocena ze studiów licencjackich
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny – max. 1 str. A4


życiorys wraz z listą osiągnięć naukowych (certyfikaty językowe, działalność w kołach
naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody)




kopia dyplomu licencjata wraz z suplementem
listy rekomendacyjne

Warunki zatrudnienia:
Miejsce wykonywanych prac to Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
PAN, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław.
Stypendium w wysokości 600 zł/miesiąc będzie wypłacane przez 18 miesięcy począwszy od
1.10.2015 r.

Do zadań stypendysty należeć będzie prowadzenie hodowli komórkowych, testy in vitro
proliferacji komórek, testy badania apoptozy, cyklu komórkowego, analiza ekspresji białek
metodą Western blot oraz metodą immunohistochemii).
Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 15.09.2015 r. osobiście lub pocztą na adres (decyduje
data wpłynięcia dokumentów):
Anna Nasulewicz-Goldeman,
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław
Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli w wymaganych dokumentach: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

