
 

 
 

  Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r. 

   

REKTOR 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza konkurs na  
 

DYREKTORA 
w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)  

   
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)  jest 
pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która została powołana 
uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 78/XII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku i stanowi 
interdyscyplinarne centrum badawcze Uniwersytetu. 
 
Celem działalności JCET jest rozwijanie innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka oraz 
ściany naczyń krwionośnych, w tym w szczególności rozwijanie badań nad nowymi mechanizmami 
farmakoterapeutycznymi śródbłonka oraz ściany naczyń krwionośnych,  rozwijanie metodyki oceny 
śródbłonkowego działania związków chemicznych oraz leków, oraz profilowanie działania farmakologicznego 
i właściwości farmakokinetycznych nowych związków chemicznych,  potencjalnych leków. 
 
Na podstawie §78 ust. 2 i 3 Statutu UJ oraz §9 ust. 3 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków 
ogłaszam konkurs na funkcję Dyrektora.  
 
Do konkursu mogą  przystąpić nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ) posiadający tytuł naukowy lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego, spełniający również wymogi określone w §78 ust. 2 i 3 Statutu UJ oraz §9 
ust. 1 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz odpowiadają następującym kryteriom 
kwalifikacyjnym: 

 

 kompetencje w zakresie: 
- farmakologii, patofizjologii i biochemii śródbłonka, 
- doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie farmakologii śródbłonka, ściany naczyń 
krwionośnych i układ krążenia, 

 wysoka aktywność naukowa udokumentowana publikacjami, udziałem w konferencjach 
naukowych, międzynarodową współpracą naukową,  

 organizacja konferencji naukowych (w tym międzynarodowych), 

 co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką naukowo-badawczą, 

 udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu i prowadzeniu projektów badawczych, w tym 
prowadzonych w konsorcjach naukowych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie 
w kierowaniu projektami z budżetem powyżej 10-20 mln zł), 

 doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych,   

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 

Zakres obowiązków: 

 zarządzanie merytoryczne i administracyjne  interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą – 
JCET; 

 rozwój działalności badawczej JCET; 

 rozwijanie oryginalnych interdyscyplinarnych badań poznawczych dotyczących roli śródbłonka 
naczyniowego w rozwoju chorób zgodnie z założoną misją JCET; 



 rozwijanie unikatowej interdyscyplinarnej metodyki całościowej oceny dysfunkcji śródbłonka 
i działania związków chemicznych na śródbłonek i ścianę naczynia; 

 rozwijanie oryginalnych badań w zakresie mechanizmów farmakoterapeutycznych śródbłonka 
i farmakologii śródbłonka we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; 

 poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności jednostki, w tym pozyskiwanie 
strategicznych projektów badawczych; 

 wspólnie z kierownikami grup badawczych - planowanie i nadzorowanie interdyscyplinarnych 
badań naukowych i prac; 

 opracowywanie planów rozwoju JCET oraz sprawozdania z ich wykonania; 

 opracowywanie planów rzeczowo-finansowych JCET  oraz roczne sprawozdania z ich wykonania; 

 dokonywanie okresowej oceny działalności pracowników; 

 sprawowanie  zarządu majątkiem JCET;  

 reprezentacja JCET w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ; 

 inne,  zgodnie z regulaminem JCET.  
 

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków 
(JCET) Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@jcet.eu, 
następujące dokumenty w j. polskim lub j. angielskim: 

1) podanie wraz z  listem motywacyjnym  
2) życiorys, 
3) opis 10 najważniejszych osiągnięć naukowych (osiągniecie rozumiane jako publikacja lub patent, max 3 

strony),  
4) wykaz najważniejszych projektów na które kandydat uzyskał finansowanie w ostatnich 10 latach  
5) opis doświadczenia współpracy nauka-przemysł (max 2 strony) 
6) kwestionariusz osobowy, 
7) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
8) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej 

dóbr intelektualnych. 
9) wykaz publikacji i zgłoszeń patentowych  
10) informację o przetwarzaniu danych osobowych (druk do pobrania pod ogłoszeniem) 

 
  

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2018 roku. 

Na podstawie zgłoszeń Komisja konkursowa podejmie decyzję o wyłonieniu kandydatów, z którymi 
przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 tygodni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych na to 
stanowisko. 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-
dla-kandydatow-pracownikow 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w konkursie, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie 
klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody” 

         
                  Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
 

Prorektor ds. badań naukowych 
 i funduszy strukturalnych 

prof. dr hab. Stanisław Kistryn 
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