
 
 

 
 

 

OFERTA PRACY   

Nazwa stanowiska:  Student/Magistrant 

Dziedzina:  bioinżynieria, biologia, chemia 

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

Stypendium 

Liczba ofert pracy:   1 

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

Stypendium 1 600 PLN/miesiąc  

Data rozpoczęcia pracy:   4 listopad 2019 

Okres zatrudnienia:  15 miesięcy  

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 na podstawie umowy nr POIR.04.04.00-00-
26C7/16-00 w ramach programu First Team finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Opis projektu:  

We współpracy z 

 Princeton University (USA)  University of Rome Tor Vergata (Italy) 

      
    

Celem projektu jest rozwinięcie nowych mikro-przepływowych technik 
wytwarzania trójwymiarowych struktur złożonych z połączonych ze sobą 
kropel lub mikro-cząstek hydrożelowych oraz ich wykorzystanie do 
inkapsulacji komórek jako nowej metody w inżynierii tkankowej, 
modelowaniu chorób i spersonalizowanym testowaniu leków. 

Postępująca miniaturyzacja w technikach badawczych związanych z 
przepływami otwiera nowe możliwości w dziedzinach typu organ-on-chip 
których celem jest hodowla żywych tkanek w kontrolowanym 3-
wymiarowym środowisku. Ułożenie różnego typu komórek w funkcjonalną 
tkankę lub organ wciąż pozostaje jednak  technologicznym wyzwaniem. 

W projekcie skupimy się na modelowaniu wzrostu naczyń włosowatych, tj 
rozwoju układu krwionośnego będącego podstawą funkcjonowania 
większości tkanek i organów. W tym celu hodować będziemy komórki 
śródbłonka wraz z innymi komórkami takimi jak fibroblasty lub komórki 
nowotworowe, te ostatnie dające możliwość modelowania zachowania 
guzów w możliwie naturalnym mikro-środowisku. 

Zakres obowiązków:  

Zadania badawcze: 

1) Inkapsulacja komórek w kroplach i cząstkach złożonych z kilku 
segmentów.  



 
 

 
 

 

2) Hodowla komórek na chipie i poza nim oraz scharakteryzowanie 
powstałych mikro-tkanek. 

Pozostałe obowiązki: 

1) Prezentacje na spotkaniach i konferencjach 

2) Pomoc w organizacji i wyposażaniu nowego laboratorium 
komórkowego na potrzeby projektu. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

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

2. Preferowane doświadczenie w przynajmniej 2 z następujących 
dziedzin: techniki mikro-przepływowe, biologia komórkowa, 
hodowla komórek, inżynieria tkankowa, mikro-fabrykacja, chemia 
biopolimerów. 

3. Dobra znajomość języka angielskiego. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny  

2. CV z informacją o udziale w  projektów badawczych. 

3. Wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. 

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.);  

2. Możliwość uczestnictwa w programie ERASUMS +. 

3. Możliwość wykonania pracy magisterskiej we współpracy z 
uczelnią. 

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

 

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

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 

rekrutacja@ichf.edu.pl 

w tytule maila prosimy wpisać: “Rekrutacja nr 65/2019”  

Termin nadsyłania zgłoszeń:  23 października 2019  

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 

5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo - badawczej, świadczenia 

usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie 

przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zależności od okoliczności. 

Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia 

przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie 

(cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytutu.  

http://ichf.edu.pl/gen_inf/gen_pl/infor/ODO_klauzula_informacyjna.pdf 
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