
 

 

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW (JCET) jest pozawydziałową jednostką 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2011 roku. 

Utworzenie JCET i jego pierwsze lata działalności były współfinansowane przez UE w ramach 

programu POIG, w ramach projektu infrastrukturalnego pt. Jagiellońskie Centrum Rozwoju 

Leków – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)) oraz w ramach 

strategicznego projektu badawczego JCET pt. Śródbłonek naczyniowy w chorobach 

cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu 

śródbłonkowymroku. JCET prowadzi swoją działalność w oparciu o Regulamin jednostki 

przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 16/I/2016 z dnia 27 stycznia 2016 

roku. W roku 2018 JCET uzyskało kategorię A, w kategoryzacji jednostek naukowych. Więcej 

informacji o JCET na stronach www.jcet.eu. 

 
 

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI JCET jest rozwój farmakoterapii chorób cywilizacyjnych i 

współpraca z przemysłem w tym zakresie. W szczególności misją JCET jest rozwój  

innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka oraz ściany naczyń 

krwionośnych, 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.  

JCET stanowi nowoczesne centrum badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujące 

z Wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego wyposażone w unikatową interdyscyplinarna 

aparaturą badawczą, która tworzy spójną całość. 

  

http://jcet.eu/new/badania/projekty-ncbir/#p013
http://jcet.eu/new/badania/projekty-ncbir/#p013
http://jcet.eu/new/badania/projekty-ncbir/#012
http://jcet.eu/new/badania/projekty-ncbir/#012
http://jcet.eu/new/badania/projekty-ncbir/#012
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ZESPÓŁ JCET 

Organizacja JCET oparta  jest o grupy badawcze i zespoły projektowe,  realizujące liczne 
projekty badawcze wykorzystujące unikatowe zasoby pięciu pracowni JCET. W roku 2018 w 
JCET zatrudnionych jest 47 pracowników w tym 40 pracowników naukowych i naukowo- 
technicznych. Obecnie interdyscyplinarny zespół JCET realizuje 26 projektów badawczych o 
łącznej wartości ok. 30 mln zł (ponad 8 mln zł na lata 2018-2019). W JCET realizowane są 
liczne prace doktorskie i magisterskie. W latach 2011-2018 zespół JCET opublikował ponad 
200 prac naukowych, dokonał 7 zgłoszeń patentowych. Zorganizowano również VIII 
interdyscyplinarnych seminariów JCET i ponad 100 wykładów JCET. 

3 GRUPY BADAWCZE JCET 

1. Farmakologii Doświadczalnej 

Śródbłonka  

(Prof. S. Chłopicki) 

2. Analityki i Farmakokinetyki 

(Dr hab. M. Walczak) 

3. Spektroskopii Ramanowskiej 

(Prof. M. Barańska) 

 

 

 

5 PRACOWNI JCET 

1. Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka 

(Dr E. Kuś) 

2. Analityki i Farmakokinetyki  

(Dr K. Kuś) 

3. Farmakologii Molekularnej Śródbłonka 

(Dr M. Stojak) 

4. Spektroskopii Ramanowskiej 

(Dr. Katarzyna Marzec) 

5. Spektroskopii EPR  

(Dr B. Proniewski) 
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PRACE MAGISTERSKIE W JCET  

Interdyscyplinarny charakter laboratoriów JCET pozwala na realizację prac magisterskich w 

ramach rozwijanej przez JCET współpracy z kilkoma wydziałami: 

 Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, 

 Wydziałem Biologii UJ, 

 Wydziałem Chemii UJ, 

 Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, 

 Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM, 

 Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO REALIZACJI PRACY MAGISTERSKIEJ W RAMACH PROJEKTÓW BADAWCZYCH JCET 

ETAP I 

Przeslanie CV (wraz ze średnią ocen i tematyką poprzednich prac badawczych, streszczeniem pracy 
licencjackiej) oraz listu motywacyjnego (uzasadniającego predyspozycje i motywy kandydata do realizacji 
pracy magisterskiej w danej tematyce w JCET, okres  przeznaczony na badania, ew. pomysły dot. realizacji). 
Dokumenty należy przesłać na adres: jcet@jcet.eu 

ETAP II 

Osobiste spotkanie z kandydatami (możliwa dodatkowa rekrutacja przy zbyt dużej liczbie kandydatów) 

ETAP III 

Dopełnienie formalności (Wypełnienie wymaganych dokumentów, wykonanie badań lekarskich, ustalenie 
tematu pracy i wyznaczenie opiekuna) 

Proponowane tematy prac magisterskich jak również szczegóły dotyczące formalności związanych z 
realizacją pracy magisterskiej w JCET zostaną podane na stronie internetowej JCET w dniu 23.10.2018 


