
 
 

 
 

 

OFERTA PRACY   

Nazwa stanowiska:  Postdoc 

Dziedzina:  biotechnologia, inżynieria 

Sposób wynagradzania 
(wynagrodzenie w ramach umowy o 
pracę/stypendium): 

wynagrodzenie w ramach umowy o pracę 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 
(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):  

15 000 PLN/miesiąc pełne koszty wynagrodzenia, w tym ZUS i 
ubezpieczenie zdrowotne (ok. 9 000 - 9 500  PLN/mies. netto) 

Data rozpoczęcia pracy:   1 wrzesień 2017 

Okres zatrudnienia:  2 lata (1 rok z możliwością przedłużenia do 2 lat) 

Instytucja (zakład / instytut / wydział 
/ uczelnia / instytucja, miasto): 

Instytut Chemii Fizycznej PAN 

Kierownik/kierowniczka projektu: Dr Jan Guzowski 

Tytuł projektu:  

Nowe Zastosowania Technik Mikro-przepływowych: Od Modelowania 
Układów Biologicznych Do Inżynierii Tkankowej 

Projekt jest realizowany w ramach programu  First Team Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Projekt we współpracy z 

 Uniwersytetem w Princeton (USA)  Uniwersytetem Lehigh (USA) 

       

Celem projektu jest rozwinięcie nowych mikro-przepływowych technik 
wytwarzania trójwymiarowych struktur złożonych z połączonych ze sobą 
kropel oraz ich wykorzystanie i) w syntezie mikro-kapsuł dla 
zaawansowanego dostarczania leków,  ii) do inkapsulacji komórek jako 
nowej metody w inżynierii tkankowej, oraz iii) w celu lepszego ogólnego 
zrozumienia mechanicznych własności miękkiej materii ziarnistej, czyli 
układów takich jak np. biologiczne tkanki. 

Postępująca miniaturyzacja w technikach badawczych związanych z 
przepływami otwiera od niedawna nowe możliwości w biotechnologii i 
medycynie, dając nadzieję na technologiczny przełom porównywalny z 
rewolucją w elektronice związaną z rozwojem układów scalonych. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat opracowane zostały techniki kontrolowanego 
wytwarzania i manipulacji mikro-kropelek, w tym np. ich łączenia, dzielenia 
i mieszania, w kanałach o rozmiarach rzędu grubości ludzkiego włosa z 
częstościami nawet rzędu 104/s, dla zastosowań w wysokoprzepustowej, 
precyzyjnej diagnostyce, lub w mikrobiologicznych badaniach 
przesiewowych. 

Jednym z pozostałych technologicznych wyzwań w dziedzinie mikro-
przepływów jest formowanie struktur z kilku niezależnych kropel-
segmentów. Wytwarzanie i scharakteryzowanie tego typu struktur, 
zwłaszcza z punktu widzenia ich zastosowań w inkapsulacji, inżynierii 
tkankowej i fizyce miękkiej materii jest celem projektu. W szczególności 
interesować nas będą pytania: 



 
 

 
 

 

1) Czy możliwa jest inkapsulacja kilku różnych substancji w 
poszczególnych segmentach przy jednoczesnej kontroli nad 
przestrzenną organizacją segmentów? Jak przestrzenna struktura 
wpływa na profil uwalniania substancji, np. w wyniku dyfuzji? 

2) Czy możliwa jest inkapsulacja i hodowla zespołów żywych 
komórek (mikro-tkanek) w poszczególnych segmentach przy 
zachowaniu ich określonej przestrzennej struktury, dla 
potencjalnych zastosowań np. w testowaniu leków? 

3) Na ile struktury złożone z gęsto upakowanych kropel posłużyć 
mogą jako mechaniczny model tkanki? W projekcie skupimy się na 
sferycznych agregatach kropel i ich dynamice, oraz na porównaniu 
do agregatów komórek, takich jak np. guzy nowotworowe, których 
zachowanie do dziś nie jest w pełni zrozumiane. 

Zadania badawcze:  

1) Projektowanie i fabrykacja układów mikro-przepływowych 
(mikro-frezowanie lub miękka litografia);  

2) Wytwarzanie kropel złożonych z kilku segmentów przy użyciu 
bio-kompatybilnych surfaktantów jako stabilizatora (np. 
fosfolipidów); rozwój technik dla dalszej miniaturyzacji kropel 
(poniżej 100 mikrometrów). 

3) Inkapsulacja komórek w kroplach, hodowla komórek na chipie i 
poza nim oraz scharakteryzowanie powstałych mikro-tkanek. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Doktorat (uzyskany w roku 2012 lub później) w dziedzinie 
biologii/biotechnologii lub fizyki/chemii/inżynierii, z wynikiem 
bardzo dobrym; osiągnięcia naukowe udokumentowane 
publikacjami w międzynarodowych czasopismach. 

2. Ciekawość, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność 
pracy zespołowej i motywacja do intensywnej pracy naukowej. 

3. Preferowane doświadczenie w dziedzinach takich jak: techniki 
mikro-przepływowe, hodowla komórek, analiza obrazów, metody 
statystycznej obróbki danych (np. Matlab), mikro-fabrykacja, 
chemia powierzchni. 

4. Dobra znajomość języka angielskiego. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny  

2. CV wraz z listą publikacji, zgłoszeń patentowych, oraz informacją 
o udziale i prowadzeniu projektów badawczych. 

3. Dyplom potwierdzający nadanie stopnia doktora. 

4. 3 lub przynajmniej 2 listy referencyjne, w tym opinia opiekuna 
pracy doktorskiej. 

5. Opis (na 1 stronę) zainteresowań naukowych wraz z informacją o 
liczbie cytowań publikacji, oraz opisem najważniejszego 
osiągnięcia naukowego i plik pdf dokumentujący to osiągnięcie 
(np. publikacja). 

Oferujemy: 

1. Rozwój zawodowy poprzez pracę w szybko rozwijającej się 
dziedzinie mikro-przepływów, w interdyscyplinarnym zespole 
(~5 osób), w jednym z wiodących ośrodków naukowo-
badawczych w Polsce (ICHF PAN) z dostępem do nowoczesnej 
infrastruktury badawczej (frezarka CNC, cleanroom, mikroskop 
konfokalny, itp.); możliwość krótkich wizyt w instytucjach 
partnerskich (Princeton, USA; Lehigh, USA); 

2. Autonomię prowadzenia badań naukowych w ramach projektu 
oraz możliwość sprawowania opieki nad doktorantem 
zatrudnionym w projekcie; 

3. Środki na pokrycie udziału w międzynarodowych konferencjach.  

Dodatkowe informacje o rekrutacji 
(np. adres strony www):  

www.janguzowski.com 

http://www.janguzowski.com/


 
 

 
 

 

Link do strony Euraxess (dotyczy 
ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 
młodych doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/222629 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): jan.guzowski@gmail.com 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  20 sierpnia 2017 (rozmowy z wybranymi kandydatami 24 sierpnia) 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)” 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/222629

