
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Adiunkt, pełniący rolę Młodego Lidera Zespołu 

Dziedzina:  Biologia medyczna 

Sposób wynagradzania 

(wynagrodzenie w ramach 

umowy o pracę/stypendium): 

Umowa o pracę na pełen etat 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota 

wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 

wynagrodzenia, tj. orientacyjna 

kwota wynagrodzenia netto to X 

000 PLN”):  

miesięczne wynagrodzenie  brutto 11 500 zł wraz z dodatkiem 

stażowym oraz 13 pensją (w przybliżeniu netto ~ 8 079,25  PLN) 

Data rozpoczęcia pracy:   4.11.2019 

Okres zatrudnienia:  46 miesięcy 

Instytucja (zakład / instytut / 

wydział / uczelnia / instytucja, 

miasto): 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Klinika 

Pediatrii, Onkologii i Hematologii 

Kierownik/kierowniczka 

projektu: 
Prof. Czesław Radzewicz 

Tytuł projektu:  

Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, 

identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych 

(RAPID) 

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-Net 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Białaczki są nowotworami układu krwiotwórczego, powstającymi 

w wyniku aberracji genetycznych, któreprowadzą do zmian 

biochemicznych, proteomicznych i metabolomicznych. Podstawę 

diagnostyki stanowi złożona procedura obejmująca identyfikację 

zmian genetycznych i fenotypowych komórek białaczkowych. 

Celem tego projektu jest stworzenie mikrofluidycznego 

urządzenia diagnostycznego z technologią detekcją opartą o 

mikroskopię SRS (Stimulated Raman Scattering), a następnie jego 

kliniczną implementację. Poprzez współdziałanie 

wielodyscyplinarnych zespołów, Konsorcjum przeprowadzi 

wielopłaszczyznowe badania widm ramanowskich komórek 

białaczkowych i powiąże je z biologiczno-klinicznymi cechami 

choroby. Wytworzony algorytm diagnostyczny w połączeniu z 

unikalnym urządzeniem umożliwi szybką analizę komórek 

białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników 

fluorescencyjnych. Urządzenie powinno pozwolić na szybką, 

obiektywną i tańszą diagnostykę na etapie rozpoznania i w trakcie 

leczenia choroby. 

Zadania badawcze:  
Nadzorowanie integracja danych pochodzących z  

całogenomowego profilowania komórek białaczkowych. 



 
 

 
 

Analiza danych pochodzących z sekwencjonowania 

pojedynczych komórek. 

Monitorowanie wskaźników i rezultatów projektu  

Zadania stanowiskowe: 

1. Rekrutacja osób do zespołu, szkolenie ich w zakresie 

działań badawczych związanych z projektem oraz nadzór nad 

wykonywanymi przez nie zadaniami. 

2. Planowanie zadań badawczych  zespołu naukowego. 

3. Analiza i integracja wyników pochodzących z 

profilowania komórek białaczkowychza pomocą mikromacierzy 

SNP array, sekwencjonowania RNA i kariotypu klasycznego 

połączonego z techniką FISH 

4. Selekcja próbek ALL do całogenomowego 

sekwencjonowania RNA z pojedynczych komórek 

białaczkowych 

5. Analiza bioinformatyczna danych pochodzących z 

całogenomowego sekwencjonowania RNA 

6. Selekcja próbek ALL do eksperymentów dotyczących 

chemiooporności komórek nowotworowych oraz planowanie 

testowania w tym zakresie 

7. Monitorowanie wskaźników i rezultatów prowadzonych 

badań w projekcie 

8. Ewaluacja okresowa wyników badań prowadzonych w 

ramach projektu, sporządzanie merytorycznych raportów 

okresowych i końcowych z realizacji projektu. 

9. Prowadzenie działalności dydaktycznej, w wymiarze 

maksimum 60 godzin w semestrze 

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 

1. naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora z biologii medycznej lub pokrewnych nie dłużej 

niż przez okres 9 lat (początek tego okresu wyznacza data 

roczna uzyskania stopnia, a koniec –data roczna terminu 

składania wniosków w konkursie na młodego lidera 

zespołu badawczego w ramach projektu TEAM-NET) 

2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w podstawowych 

technikach biologii molekularnej, szczególnie praktyczna 

wiedza dotycząca sekwencjonowania nowej generacji, w 

tym stosowania techniki NGS w sekwencjonowaniu 

pojedynczych komórek 

3. Doświadczenie w analizie bioinformatycznej wyników 

ekspresji genów na poziomie całego transkryptomu  

4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na 

poziomie zaawansowanym 

5. Doświadczanie w kierowaniu projektem naukowym 

6. Podstawowa wiedza hematologiczna 

7. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz 

planowania doświadczeń 

8. Odbyte staże w zagranicznych jednostkach badawczych  



 
 

 
 

9. Gotowość do ciągłego doskonalenia umiejętności, 

podnoszenia kwalifikacji 

10. Umiejętności wymagane do kierowania grupą badawczą 

11. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są kandydaci, 

którzy w terminie składania wniosków wskazanym w 

ogłoszeniu o konkursie na stanowisko lidera zespołu 

badawczego zakończyli realizację projektów o 

analogicznym charakterze, w szczególności projektów 

LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju lub SONATA Bis finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki. 

Lista wymaganych dokumentów: 

 

1. CV wraz z wykazem publikacji, max. 3 strony A4. 

2. minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników 

umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć 

naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 10 lat, 

(pełne teksty publikacji, pełne teksty patentów, opisy 

wdrożeń), 

3. opis oryginalności i przełomowości wyżej 

wymienionych osiągnięć i ich wpływu na rozwój 

danych dziedzin naukowych oraz dodatkowo opis 

osiągnięć i rezultatów ostatnio zrealizowanego 

projektu (max. 1 strona A4) 

4. propozycję założeń i metod badawczych, które będą 

przedmiotem prac B+R zespołu badawczego 

kierowanego przez daną osobę w ramach 

realizowanego projektu wraz ze wskazaniem (jeśli 

dotyczy) zagranicznych partnerów naukowych, z 

którymi zamierza współpracować w ramach 

realizowanego projektu. (max. 1 strona A4) 

 

Oferujemy: 

Dostęp do nowoczesnych technik badawczych i ich 

zastosowanie w interdyscyplinarnej tematyce 

Możliwość samodzielnego rozwoju w prężnie działającym 

zespole naukowców o zasięgu międzynarodowym  

Dodatkowe informacje o 

rekrutacji (np. adres strony 

www):  

Rekrutacja będzie dwuetapowa:  

1. Wysłanie zgłoszeń 

2. Rozmowa z wybranymi kandydatami 

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od KNG 

uczestnicy procesu rekrutacji mają prawo składać odwołanie. W 

odpowiedzi na odwołanie, zostanie powołana komisja 

odwoławcza, której opinia jest niezbędna przy akceptacji 

protokołów z rekrutacji przez FNP. 

Fundusze projektu gwarantują Młodemu Liderowi Zespołu 

utworzenie zespołu składającego się z  : 

a. PostDoc 6-9 lat po doktoracie (miesięczne 

wynagrodzenie  brutto 11 500 zł wraz z dodatkiem 

stażowym oraz 13 pensją; netto w przybliżeniu 8 079,25 

zł / miesiąc) 



 
 

 
 

b. PostDoc 5 lat po doktoracie (miesięczne wynagrodzenie  

brutto 7600 zł wraz z dodatkiem stażowym oraz 13 

pensją; w przybliżeniu netto 5 361,00 zł./ miesiąc) 

c. dwóch doktorantów (stypendium: 7600 zł / miesiącx2) 

Fundusze projektu gwarantują Młodemu Liderowi Zespołu : 

d. środki na odczynniki, sprzęt laboratoryjny, publikacje: 

(~ 1 000 000 zł na projekt) 

e. środki na delegacje służbowe. ” 

 

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska 

doktorantów i młodych 

doktorów): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/430471 

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-

mail): 

wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl 

agata.pastorczak@umed.lodz.pl 

karolina.zwierzchowska@umed.lodz.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
22  października  2019 r. 

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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