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OFERTA PRACY W PROJEKCIE OPUS 16 DLA DOKTORANTA 
 

INSTYTUCJA: Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
MIASTO: Poznań 
STANOWISKO: Doktorant – stypendysta 
DYSCYPLINA NAUKOWA/OBSZAR:  
INTERDYSCYPLINARNY: nanotechnologia, biotechnologia, chemia,, inżynieria materiałowa 
SPOSÓB WYNAGRADZANIA: stypendium naukowe 
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 36 miesięcy 
KWOTA STYPENDIUM: 4 000 PLN/miesiąc 
KIEROWNIK PROJEKTU: dr Radosław Mrówczyński 
TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka 
wątrobokomórkowego 
DATA OGŁOSZENIA: 20.01.2020 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 31.01.2020 
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl, www.cnbm.amu.edu.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: nanotechnologia, nanomateriały, zastosowanie nanomateriałów  
w biomedycynie, systemy dostarczania leków 
OPIS : Celem projektu jest synteza nowej wielozadaniowej nanoplatformy opartej na  chemii  
polimerów koordynacyjnych i jej zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej raka 
watrobokomórkowego Badania będą prowadzone w zespole składającym się z chemików, 
biologów, fizyków, toksykologów przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych  
i unikatowej infrastruktury Centrum NanoBioMedycznego oraz przy współpracy  
z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. 
 
Kandydat na stanowisko powinien posiadać: 
 
 - tytuł magistra w obszarze kształcenia obejmującego chemię oraz kierunki pokrewne  
- szeroka wiedza z zakresu chemii organicznej, analizy chemicznej oraz chemii fizycznej 
- doświadczenie w pracy laboratorium chemicznym oraz w pracy z nanomateriałami będzie 
atutem, 
- dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), 
- silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, umiejętność pracy w zespole  
 
Warunkiem uzyskania stypendium jest rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytety im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisko w projekcie badawczym (link do informacji o 
regulaminie rekrutacji: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-
szkoly-doktorskiej-uam2). Rekrutacja zostanie przeprowadzona po ogłoszeniu wyników 
konkursu 
Warunki stypendialne: Stypendium doktoranckie w wysokości 4000 PLN/miesiąc.  
Przewidziany okres finansowania stypendium to 36 miesięcy.  
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W trakcie trwania projektu Doktorant będzie poddany ocenie śródokresowej. Badania będą 
prowadzone w interdyscyplinarnym projekcie z pogranicza inżynierii materiałowej, 
nanotechnologii, biologii, chemii i fizyki w nowocześnie wyposażonych laboratoriach  
(cnbm.amu.edu.pl).Doktorant będzie miał możliwość uczestnictwa w krajowych  
i zagranicznych konferencjach naukowych, stażach badawczych oraz warsztatach 
naukowych. 
 
Dokumenty wymagane od kandydata: 
 
-list motywacyjny wraz z krótkim opisem zainteresowań badawczych 
-CV z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności naukowej (lista publikacji, zgłoszeń 
patentowych, odbytych kursów, staży, udziału w konferencjach), 
-kopia dyplomu magisterskiego (lub zaświadczenie od dziekana o planowanym terminie 
obrony lub przeprowadzonej obronie) 
 
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej u kierownika projektu: dra Radosława 
Mrówczyńskiego, tytuł wiadomości rekrutacja OPUS 16, radoslaw.mrowczynski@amu.edu.pl, 
tel. 61 829 67 09 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 01.02.2020  
Planowany termin rozpoczęcia otrzymywania stypendium – 01.03.2020  
Weryfikacja kandydatów nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. W razie konieczności, 
kandydat może zostać zaproszony na rozmowę.  
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli zgody: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 
2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 
Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce 
zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”oraz klauzuli 
informacyjnej dla kandydatów do pracy: 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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE –ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że: 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 -712 Poznań. 
2.Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 
3.Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na 
wskazane stanowisko pracy 
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.). 
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5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia 
procesu rekrutacji. 
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych  
będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. 
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa. 
9.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 
10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 


