
Konkurs na stanowisko: 

Adiunkta badawczego (nr 2019-173) 

 
w obszarze: 
farmakologia doświadczalna 
 
Wymiar etatu: pełny etat  

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w interdyscyplinarnym laboratorium JCET – pozawydziałowej jednostce 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

 dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej (patrz www.jcet.eu), 

 przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy. 

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie: 

 planowanie i przeprowadzanie doświadczeń na mysim modelu raka piersi w ramach projektu 

badawczego 

 przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń 

 opracowywanie uzyskanych wyników, w tym ich analiza statystyczna 

 przygotowywanie publikacji 

 przygotowywanie i prezentowanie wyników na spotkaniach naukowych tj. konferencje, zjazdy 

 aktywna współpraca z zespołem JCET realizującym projekt badawczy,   

 terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń 

przełożonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 

 przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, 

 przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,  

 przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p. poż  

 należyta dbałość o powierzone mienie. 

 

 

Wymagania: 

• posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych, 

farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych, 

• wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej  

• udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w recenzowanych 

czasopismach naukowych, 

• czynny udział w życiu naukowym przejawiający się  szczególności w wystąpieniach na 

konferencjach i sympozjach 

• pozytywna opinia opiekuna naukowego z dotychczasowego miejsca pracy lub innej 

jednostki w której kandydat  prowadził badania naukowe w kraju lub zagranicą o kwalifikacjach 

i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej,  

• ukończone  szkolenie  uprawniające  do  planowania  eksperymentów  z  udziałem  zwierząt 

laboratoryjnych, wykonywania procedur na zwierzętach, oraz uśmiercania zwierząt 

laboratoryjnych 

• umiejętność planowania i przeprowadzania doświadczeń na modelach zwierzęcych  

• wiedza i co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w zakresie  

farmakologii/patofizjologii nowotworów in vivo udokumentowane publikacjami w 

renomowanych czasopismach naukowych, 

• udokumentowany udział w pracach badawczych, 

• bardzo dobra znajomość  języka angielskiego. 

 

 

http://www.jcet.eu/
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Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków 

(JCET) Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@jcet.eu 

(w tytule proszę napisać:  konkurs 2019-173), następujące dokumenty w j. polskim 

1. podanie, 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy, 

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego, 

5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe 

kandydata, 

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 

7.    zarys zagadnień które mogły by stać się podstawą rozprawy habilitacyjnej 

8. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, 

9. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej, 

10. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 

11.  opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  

kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem 

wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,  

12.  oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu, 

13.  oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

14.  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i 

ochrony prawnej dóbr intelektualnych. 

15.  informację o przetwarzaniu danych osobowych.. 

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  18.06.2019r. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 17.07.2019r 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dwóch tygodni po zakończeniu składania zgłoszeń . 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych). 
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