WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
Konkurs na stanowisko typu post doc - adiunkt przy realizacji projektu o
numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla osób posiadających
stopień doktora
Tytuł projektu: Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają̨ leczenie zakażeń́
układu moczowego?
Miejsce realizacji projektu: Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii,
Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Granica
Ilość zaplanowanych etatów: 1
Okres udzielania stypendium: 24 miesięcy
Oferta i opis zadań:
Stanowisko jest związane z wykonywaniem projektu NCN Opus 15 zatytułowanego ‘Czy
związki pochodzenia naturalnego wspomagają̨ leczenie zakażeń́ układu moczowego?’ nr
decyzji
2018/29/B/NZ7/01873
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2018-03-15/streszczenia/407246-pl.pdf
Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym zespole badawczym zajmującym się
oceną wpływu mikrobioty jelitowej człowieka na składniki wyciągów roślinnych mających
tradycyjne zastosowanie w prewencji i leczeniu schorzeń dróg moczowych (głównie
zakażeń bakteryjnych).
Zadania post doca będą obejmowały m. in.:
1) Udział w planowaniu eksperymentów przewidzianych w projekcie oraz udział w nadzorze
nad pracą doktorantów
2) Przeprowadzenie badań składu chemicznego ekstraktów roślinnych oraz produktów ich
metabolizmu jelitowego z użyciem nowoczesnych technik chromatograficznych (HPLCDAD-MS/MS) oraz metod spektroskopowych (1D i 2 D NMR).
3) Badania aktywności przeciwzapalnej i mikrobiologicznej próbek ekstraktów oraz ich
metabolitów jelitowych na różnych modelach komórkowych
4) Wykonywanie testów immunoenzymatycznych (ELISA) i badań metodą cytometrii
przepływowej
5) Izolacja i oczyszczanie składników wyciągów oraz produktów ich metabolizmu jelitowego
metodami chromatograficznymi
6) Badanie składu i aktywności biologicznej próbek moczu ochotników po spożyciu wybranych
ekstraktów roślinnych
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Wymagania formalne:
Na stanowisku typu post doc może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania
zawarte w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych w zakresie dotyczącym
konkursu OPUS 15 /pkt 2.1.1/ (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala16_2018zal1_4.pdf ).
Osoba na stanowisku typu post-doc1 może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące
warunki:
- w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków
przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
- w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę2
Przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez
kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie
wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z
urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem
rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do
pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może
wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.
2 Dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1

Wymagania kwalifikacyjne:

1) Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, farmaceutycznych lub
pokrewnych.
2) Doświadczenie w hodowlach komórkowych.
3) Znajomość metod chromatograficznych
4) Umiejętność pracy w warunkach jałowych.
5) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6) Znajomość języka polskiego.
7) Umiejętność pracy w zespole.
8) Współautorstwo co najmniej pięciu pracy w czasopiśmie zagranicznym z listy JCR (w tym
pierwsze autorstwo w co najmniej 2 pracach).
9) Czynny udział konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
10) Współautorstwo rozdziałów w monografiach naukowych.
11) Współautorstwo patentów i zgłoszeń patentowych (co najmniej dwóch).
12) Doświadczenie w prowadzeniu współpracy naukowej.
Mile widziane:
1) Doświadczenie w zakresie badania aktywności przeciwzapalnej związków pochodzenia
naturalnego z użyciem modeli komórkowych
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2) Umiejętność interpretacji widm NMR
3) Umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym
Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie NCN, w wysokości 10000 PLN/miesiąc (uwzględniając koszty pracodawcy,
tzw. brutto brutto) na okres 24 miesięcy
Planowany termin rozpoczęcia prac: 1 czerwiec 2019 r.
Adres do nadsyłania zgłoszeń:
sgranica@wum.edu.pl
proszę o zatytułowanie maila ‘Nabór post doc OPUS’
Nabór zostanie rozstrzygnięty praz komisję rekrutacyjną powołana przez kierownika
projektu. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Decyzja nie ma znamion decyzji
administracyjnej zgodnie z KPA. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest
jednoznaczne z odrzuceniem przesłanej oferty.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019 r.

Wymagane dokumenty:
1) CV z wyszczególnieniem doświadczenia naukowego i danymi kontaktowymi
2) Kopia dyplomu oraz pracy magisterskiej (PDF)
3) Lista dwóch osób mogących wystawić referencje na potrzeby rekrutacji
Wymagane oświadczenia:
Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim
CV następujących klauzul:
 „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
adiunkt”
Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o
zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
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 „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych
były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych
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 6 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.
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