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

Nazwa stanowiska: DOKTORANT-STYPENDYSTA x1 

Wymagania 

• Oferta kierowana jest do uczestników  studiów doktoranckich i studentów ostatniego semestru studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku biologii, biotechnologii, farmacji, chemii i 

kierunków pokrewnych. 

• Autorstwo lub współautorstwo w rozdziale w monografii/publikacji naukowej 

• Doświadczenie i odpowiednie pozwolenia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi  

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

• 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 9 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. Osoba zrekrutowana do projektu będzie 
odpowiedzialna za rozwijanie modeli heteroprzeszczepów AML pochodzących od pacjenta (modele PDX). 

Zakres obowiązków 

• Hodowla linii komórkowych AML 

• Praca ze szczepami myszy z immunodefektem 

• Eksperymenty ex vivo na mysich modelach PDX AML  

• 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: 13 grudnia 2019 
Forma składania ofert: email 
 
Warunki zatrudnienia: 

Kandydatowi oferujemy: miesięczne stypendium w wysokości: 3500 zł netto / przez 9 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 poniższe oświadczenie (załącznik do ogłoszenia) 
https://www.coi.pl/wp-content/uploads/2019/04/Oswiadczenie.pdf 
 
 
Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 13 grudnia 2019 godz. 18:00 
na adres: dzialnauki@coi.pl 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 grudnia 2019  
Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: styczeń 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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