
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na  

stanowisko doktoranta w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej do realizacji 

zadań badawczych w projekcie OPUS 16 pt. „Racjonalne projektowanie i ocena 

funkcjonalnie stronniczych agonistów receptorów opioidowych”. 

Wymagania:  

-  stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest 

doktorantem i posiada dyplom studiów wyższych na kierunku biologia, neurobiologia, 

psychologia lub pokrewnych,  

- doświadczenie w wykonywaniu eksperymentów behawioralnych na zwierzętach 

laboratoryjnych (myszy, szczury),   

- odbyte szkolenie z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi potwierdzone 

odpowiednim certyfikatem,  

- umiejętność statystycznej analizy danych, 

- znajomość zagadnień z obszaru farmakologii lub nauk pokrewnych,  

- znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie oraz pisanie prac naukowych, a 

także swobodną komunikację werbalną,  

-  rzetelność, dokładność i wysoka motywacja do pracy badawczej. 

 

Dodatkowymi atutami będą:  

- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym, 

- czynny udział w konferencjach naukowych, 

- doświadczenie w popularyzacji nauki,  

- udział w realizacji podobnych projektów.  

 

Opis zadań:  

Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za wykonywanie i analizę doświadczeń 

behawioralnych dotyczących przeciwbólowego działania nowych związków opioidowych. Do 

obowiązków stypendysty będzie także należało przygotowywanie publikacji naukowych oraz 

prezentacja uzyskanych wyników.  

 

Warunki zatrudnienia:  

Umowa stypendialna na okres 3 lat.   

 

Wymagane dokumenty:  

- dyplom ukończenia studiów wyższych,  

- dokument potwierdzający status doktoranta,  

- kopia certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie z zakresu pracy ze zwierzętami 

laboratoryjnymi,  

- CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym 

publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym), wyróżnień wynikających z pracy 

naukowej oraz umiejętności wymaganych do realizacji projektu, 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony 

danych osobowych z dnia 25.05.2018r.) – załącznik do formularza. 



Zapytania oraz zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacja prosimy przesyłać na adres e-

mail: nfprzewl@cyf-kr.edu.pl wpisując w tytule emaila: „Rekrutacja Opus 16”.  

Termin zgłaszania kandydatur: 26.08.2019 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenia jedynie wybranych kandydatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z 25 maja 2018 r.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (Ogólne Rozporządzenie) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 

Akademii Nauk informuje, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora 

Instytutu. 

2.Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: iod@if-pan.krakow.pl lub pod nr telefonu 668288 

484.  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii 

Nauk z 30.04.2010 r. (Dz. U. 2018 poz.1475 z późn. zm) w celu przeprowadzenia procedury 

konkursowej, a w razie wygrania konkursu w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia Ogólnego, a po jej zwarciu na podstawie Kodeksu Pracy. 

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału 

w procedurze konkursowej, a w razie wygrania konkursu jest warunkiem zawarcia i 

wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przystąpienia do konkursu. 

5.Pani/Pana dane osobowe w razie wygrania konkursu i zawarcia umowy będą udostępniane: 

ZUS, NFZ, US, MNiSW. 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu wyłonienia zwycięzcy 

konkursu bądź w celach archiwizacyjnych po ustaniu zatrudnienia przez okres przewidziany 

prawem. 

7.Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

Ogólnym. 

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Ogólnego. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

 

............................................................................ 

miejscowość, data, czytelny podpis 
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