
Nazwa jednostki: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Nazwa stanowiska: DOKTORANT-STYPENDYSTA x2 

Wymagania 

1. Oferta kierowana jest do osób posiadających tytuł magistra oraz studentów ostatniego semestru 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku biologii, biotechnologii, farmacji, 

chemii i kierunków pokrewnych. 

2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym ( w przypadku studiów 

dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów 

magisterskich) co najmniej 4. 

3. Autorstwo lub współautorstwo w rozdziale w monografii/publikacji naukowej 

4. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. izolacja DNA oraz RNA, spektrometria mas (MS), NGS  

lub doświadczenie i odpowiednie pozwolenia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi będzie atutem 

5. Znajomość zagadnień analizy statystycznej 

6. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie. 

7.  Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji  

na konferencjach 

8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

9. Motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział  

w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych). 

Opis zadań: 

Poszukujemy osoby zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta - Doktorant w Zakładzie 
Genetyki Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI) na okres 48 miesięcy. Oferowane 
stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów 
kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum 
Nauki, kierownikiem projektu jest dr hab. Michał Mikula. Projekt realizowany we współpracy naukowej  
z Działem R&D Selvita S.A. oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii. 

Zespół Zakładu Genetyki COI we współpracy z firmą Selvita wykazał właściwości przeciwnowotworowe 
inhibitora CDK8 (Oncotarget. 2017; 8:33779-33795), Sel120, w modelach in vitro i in vivo ostrej białaczki 
szpikowej (AML). W opublikowanej pracy zostały zdefiniowane cechy molekularne modeli wrażliwych na terapię 
(CD34+ oraz fosforylacja STAT1/5) jednak mechanizm działania inhibitora CDK8 nie został ustalony. Badania 
pilotażowe wskazują na oddziaływanie CDK8 z kompleksem remodelującym chromatynę PRC2, w tym z 
enzymem EZH2. Celem projektu jest poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów CDK8, ze szczególnym 
uwzględnieniem osi CDK8-PRC2. 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona głęboka charakterystyka molekularna linii komórkowych 
opornych i wrażliwych na inhibitory CDK8 za pomocą wysokoprzepustowych technologii genomicznych (RNA-
Seq, ChIP-Seq) i proteomicznych (SWATH-MS, SILAC-MS, IP-MS), a uzyskane wyniki będą potwierdzane w mysim 
modelu heteroprzeszczepów pochodzących od pacjenta (modele PDX). 
  



Zakres obowiązków 

• Hodowla linii komórkowych AML 

• Przygotowanie bibliotek RNA/DNA do sekwencjonowania NGS 

• Analiza składu białkowego próbek i modyfikacji potranslacyjnych białek techniką MS 

• Eksperymenty na mysich modelach PDX AML  

• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu bioinformatycznej analizy danych wielkoskalowych  
oraz umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie. 

• Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych  

• Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych  

• Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem 
Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi 
pracownikami Zakładu. 
 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ 
Termin składania ofert: 17 maja 2019 
Forma składania ofert: email 
Warunki zatrudnienia: 

Kandydatowi oferujemy: 

• możliwość rozwoju naukowego i prowadzenia badań ukierunkowanych na przygotowanie rozprawy 
doktorskiej w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD], 

• miesięczne stypendium w wysokości: 3000 zł netto / przez 48 m-cy 

Dodatkowe informacje: 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów: 
• List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele  
i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie  
i kwalifikacje zawodowe. 
• CV. 
• Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. 
• Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji. 
• Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć oświadczenie (załącznik do ogłoszenia) 
 
 
Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 17 maja 2019 godz. 18:00 
na adres: dzialnauki@coi.pl 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2019  
Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: czerwiec 2019 r. 
Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do na adres: dzialnauki@coi.pl 
 
Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 20 minut rozmowę kwalifikacyjną. 
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