
Konkurs na stanowisko: 

Doktorant-stypendysta (2020-186) 

 
w obszarze: 
spektroskopii 
 
 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie w interdyscyplinarnym laboratorium JCET – pozawydziałowej 

jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

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

 przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy. 

 stypendium na 36 miesięcy  

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć realizacja zadań badawczych z planem badań 

jednostki, a zwłaszcza: 

 izolacja adipocytów, wyprowadzanie ich w kultury,  

 wykonywanie pomiarów spektroskopowych oraz biochemicznych,  

 przygotowywanie cyklicznych sprawozdań z uzyskanych wyników,  

 udział w przygotowaniu publikacji,  

 opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową 

 

 

Wymagania: 

 stopień naukowy magistra w zakresie nauk chemicznych, chemii medycznej, 

biochemii, lub dziedzin pokrewnych,  

 znajomość podstaw spektroskopii, znajomość podstaw pracy z komórkami,  

 doświadczenie w wykonywaniu pomiarów spektroskopowych i analizie danych,  

 dobra znajomość języka angielskiego. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Jagiellońskiego Centrum 

Rozwoju Leków (JCET) Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wysłać je na adres 

mailowy: rekrutacja@jcet.eu, następujące dokumenty:  

1) podanie (w tytule proszę podać nr ogłoszenia),  

2) życiorys naukowy z krótkim opisem osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających  

z prowadzonych badań,  

3) kopię dyplomu magisterskiego 

4) kwestionariusz osobowy,  

5) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),  

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

7) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i 

ochrony prawnej dóbr intelektualnych.  

8)  informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Termin rozpoczęcia konkursu:  11.02.2020 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 25.02.2020 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do tygodnia po zakończeniu składania zgłoszeń  

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami. 

 

http://www.jcet.eu/
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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). 

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

