
 

 

OFERTA ZATRUDNIENIA DLA ASYSTENTA NAUKOWEGO (POST-DOC) 

Oferta dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) w ramach projektu 

badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 12 

„Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu alfa7 w szczurzych 

modelach autyzmu”. 

INSTYTUCJA: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Zakład Badań Nowych Leków 

DATA OGŁOSZENIA: 19.12.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2019  

TERMIN ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31.01.2019 

WYMAGANIA: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. Stopień naukowy doktora nauk medycznych lub biologicznych (lub nauk pokrewnych) 

2. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi 

3. Znajomość technik behawioralnych 

4. Dodatkowo przydatne będzie doświadczenie w zakresie:  modeli neurorozwojowych, 

komunikacji ultradźwiękowej u gryzoni, procesów kognitywnych, programowania 

urządzeń za pomocą MEDState notation, analizy zapisów wideo z wykorzystaniem 

Ethovision lub Anymaze, farmakologii receptorów nikotynowych. 

5. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach o 

zasięgu międzynarodowym oraz projektów, w których kandydat był głównym wykonawcą 

i/lub współwykonawcą. 

OPIS ZADANIA: 

Głównym przedmiotem badań asystenta (post-doca) będzie prowadzenie doświadczeń związanych z 

realizacją projektu „Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu 

alfa7 w szczurzych modelach autyzmu” (OPUS). Do głównych zadań asystenta będzie należało 



prowadzenie badań behawioralnych, analiza statystyczna uzyskanych wyników oraz ich interpretacja. 

Dodatkowo, osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za przygotowanie manuskryptu do publikacji.   

WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na czas określony (20 miesięcy) 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Podanie do Dyrektora Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

2. List motywacyjny. 

3. Życiorys naukowy i lista publikacji. 

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

5. Kopia dyplomu doktora. 

6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu planowania i wykonywania procedur na zwierzętach 

wykorzystywanych do celów naukowych. 

7. oświadczenie stwierdzające, że Instytut Farmakologii PAN w Krakowie będzie podstawowym 

miejscem pracy oraz o zaliczeniu go do liczby pracowników o których mowa w art. 265 ust. 4-5 

ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zał. nr 8 do Regulaminu ochrony danych 

osobowych z dnia 25.05.2018 oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik do 

formularza). 

 

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres: 

nikifor@if-pan.krakow.pl (dr hab. Agnieszka Nikiforuk). 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych 

kandydatów. 

  

  


