
 

 

 
 
 

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Paleobiologii PAN 
 
Nazwa jednostki: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta 
 
Wymagania:, 
- ukończone studia w zakresie chemii, biologii lub nauk o Ziemi, 
- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, 
- doświadczenie w preparatyce i prowadzeniu badań nad białkami. 
 
Opis zadań: 
Proponowana praca doktorska, łączy aspekty kilku dyscyplin naukowych, jednak główny 
nacisk położony jest na badania paleoproteomiczne kopalnych otolitów. Otolity są 
strukturami mineralnymi wchodzącymi w skład receptorów grawitacyjnych ryb. Choć pod 
względem morfologicznym przypominają nieorganiczne agregaty kryształów węglanu 
wapnia, powstają w procesie ściśle regulowanym genetycznie, przy współudziale białek. W 
skład białek biomineralizacyjnych wchodzą nierozpuszczalne białka kolagenowe tworzące 
organiczną osnowę w której następuje mineralizacja, oraz rozpuszczalne białka 
niekolagenowe wpływające bezpośrednio na nukleację, orientację oraz wzrost 
biokryształów. Badania będą dotyczyć również wybranych aspektów struktury fazy 
mineralnej otolitów, które są niezbędne w ocenie stanu zachowania form dzisiejszych i 
kopalnych. Podstawową metodą badawczą będzie elektroforeza SDS-PAGE, dlatego 
oczekiwana jest umiejętność  posługiwania się  tą metodą  przez kandydatkę/kandydata. 
Inne metody (przy współpracy) obejmą chromatografię cieczową z tandemową 
spektrometrią mas (LC-MS/MS), a także techniki mikroskopowe (m.in. FE-SEM, TEM) oraz 
techniki pokrewne (m.in. spektroskopia Ramanowska i IR). 
 
Typ konkursu NCN: OPUS - ST 
 
Termin składania ofert: 8 września 2022, 23:59 
 
Forma składania ofert: email 
 
Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe przyznane od października 2022 r. w 
wysokości 5000 zł brutto/miesięcznie na podstawie umowy stypendialnej zawartej na okres 
48 miesięcy. Stypendium naukowe NCN zostanie przyznane osobie, która w chwili 
rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (01.10.2022) będzie doktorantem(-tką) w szkole 
doktorskiej BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/) 
 
Dodatkowe informacje: 
Zgłoszenia (temat: „Paleoproteomika 2022”) prosimy wysyłać mejlowo na adres: 
stolacy@twarda.pan.pl (cc: paleo@twarda.pan.pl) do 8.09.2022 r. Będą one rozpatrywane 
przez Komisję stypendialną, która może zaprosić kandydata (-tkę) na rozmowę 
kwalifikacyjną. 
 
Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny, 
2) Życiorys naukowy (curriculum vitae) z wykazem osiągnięć naukowych, staży naukowych, 
nagród itp. 
3) Opinia o kandydacie wystawiona przez pracownika naukowego (np. opiekuna praktyk lub 
pracy licencjackiej). 
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4) Klauzula informacyjna o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Paleobiologii 
PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 51/55 (administrator danych), na potrzeby 
rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem 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 dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).  
 
 
 
 
Warszawa, 1.09.2022 r.  


