
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Student 

Dziedzina:  Biostatystyka/Medycyna 

Sposób wynagradzania 

(wynagrodzenie w ramach 

umowy o pracę/stypendium): 

Stypendium  

Liczba ofert pracy:  4 

Kwota 

wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 

wynagrodzenia, tj. orientacyjna 

kwota wynagrodzenia netto to X 

000 PLN”):  

Miesięczne stypendium 1800 zł  

Data rozpoczęcia pracy:  7 Styczeń 2020 

Okres zatrudnienia:  Max. 16 mcy 

Instytucja (zakład / instytut / 

wydział / uczelnia / instytucja, 

miasto): 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład 

Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej 

Kierownik/kierowniczka 

projektu: 
Prof. Wojciech Fendler 

Tytuł projektu:  

„Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)” 

Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Radioterapia (RTx) jest podstawą leczenia onkologicznego. 

Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających  

na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie 

uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy 

mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii. 

 

Zadania badawcze:  

 Analizy biostatystyczne i bioinformatyczne dużych zbiorów 

danych o ekspresji genów w onkologii i radioterapii, 

wizualizacja danych 

 Integrację danych klinicznych, obrazowych i molekularnych  

 Wykorzystanie danych o ekspresji mikroRNA wytworzonych 

za pomocą wielkoskalowych technik badania ekspresji  

do identyfikacji biomarkerów powikłań radioterapii 

 Tworzenie narzędzi bioinformatycznych pozwalających  

na integrację baz danych transkryptomicznych i miRNA  

w onkologii 

 Kontakt z zespołem lekarzy Zakładu Radioterapii UM oraz 

jednostek współpracujących w zakresie gromadzenia danych 

klinicznych oraz materiału biologicznego 

 



 
 

 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

Mając na uwadze interdyscyplinarny charakter zespołu, w ramach 

projektu poszukujemy studenta (stopień licencjacki lub 

ukończony co najmniej 3 rok jednolitych studiów magisterskich), 

znajomości języka angielskiego i spełnieniu co najmniej dwóch 

spośród wymagań: 

1.Wiedza teoretyczna nt. narzędzi statystycznych do analizy 

danych klinicznych i molekularnych, w tym narzędzi  

do opisywania klasyfikatorów wielowymiarowych 

2.Podstawowe umiejętności kliniczne równoważne studentowi 

medycyny 4 roku, w tym: badanie fizykalne, gromadzenie 

wywiadu lekarskiego i podstawy biologii molekularnej 

3. Praktyczna znajomość co najmniej jednego dużego pakietu 

statystycznego: SAS, STATISTICA, SPSS, STATA, R 

4. Udokumentowane doświadczenie w pracy nad projektami 

dotyczącymi biologii molekularnej, biomarkerów lub onkologii 

klinicznej 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w następującym 

obszarze: 

1.Doświadczenie w pracy z wysokoprzepustowymi danymi 

biologicznymi i narzędziami bioinformatycznymi stosowanymi  

w dziedzinie transkryptomiki 

2. Znajomość procedur onkologii radiacyjnej i zasad leczenia 

promieniowaniem jonizującym, radiobiologii i / lub onkologii 

klinicznej 

Lista wymaganych dokumentów: 

1.Aktualne curriculum vitae opisujące wykształcenie, daty 

uzyskania stopni naukowych, zdobyte doświadczenie naukowe  

i praktyczne (max 4 strony A4). 

2. Listę publikacji 

3. Dokument potwierdzający uzyskane stopnie naukowe 

4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (1 strona)  

5. Maksymalnie 3 pdf dokumentujących osiągnięcie (artykuły, 

potwierdzenia patentów, skany nagród itp.)  

Oferujemy: 

Praca nad aktualnym i kluczowym problemem w radioterapii 

onkologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik 

badawczych. 

Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki 

realizującej badania naukowe na światowym poziomie. 

Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Farber Cancer Institute oraz 

uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń. 

Elastyczne godziny pracy. 

 

Dodatkowe informacje o 

rekrutacji (np. adres strony 

www):  

Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez 

kierownika projektu oraz zaproszonych ekspertów. Najlepsi 

kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne  



 
 

 
 

w języku Angielskim (osobiście lub w formie telekonferencji)  

w dniach 27-31 grudnia 2020 roku. 

 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska 

doktorantów i młodych 

doktorów): 

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-

mail): 

btm@umed.lodz.pl 

wojciech.fendler@umed.lodz.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  20 grudnia 2019 roku 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli 

z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję 

prowadzącą rekrutacje.  
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