
 
 
 
     

Instytut Paleobiologii PAN poszukuje doktoranta-stypendysty do pracy przy 
realizowaniu zadań badawczych w ramach grantu OPUS 16 finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki p.t. „Pochodzenie i nagła dywersyfikacja mięsożernych 

ślimaków z grupy neogastropodów: przemiany w faunach ślimakowych na przełomie 
kredy wczesnej i późnej.” 

 
 
Wymagane kwalifikacje:  
• Tytuł magistra w dziedzinie nauk o Ziemi lub nauk biologicznych; 
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych, 
wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz swobodne porozumiewanie się z 
zagranicznymi partnerami; 
• Doświadczenie w pracy ze skamieniałościami; 
• Znajomość systematyki ślimaków będzie dużym atutem; 
• Znajomość geologii i paleontologii kredy będzie atutem; 
• Gotowość do udziału w wyjazdach w teren (zagranicznych i krajowych) oraz konferencje 
naukowe. 
 
Opis zadań: 
Instytut Paleobiologii PAN poszukuje doktoranta-stypendysty do pracy przy realizowaniu 
zadań badawczych w ramach grantu OPUS 16 finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki p.t. „Pochodzenie i nagła dywersyfikacja mięsożernych ślimaków z grupy 
neogastropodów: przemiany w faunach ślimakowych na przełomie kredy wczesnej i późnej.” 
(nr 2018/31/D/ST10/03817). Neogastropody to mięsożerne ślimaki, które aktywnie polują na 
swoje ofiary na dnie morskim. Mimo obfitości skamieniałych muszli znanych już od późnej 
kredy pochodzenie neogastropodów jest wciąż niejasne. Wynika to z tego że pojawiły się one 
nagle na przełomie kredy wczesnej i późnej a ich błyskawiczna ewolucja doprowadziła w 
krótkim czasie do powstania niemal wszystkich licznych rodzin neogatropodów. Obecnie 
stanowią one jedną trzecią wszystkich współczesnych ślimaków. We wczesnej kredzie, a 
nawet wcześniej, już w jurze i triasie, znane są ślimaki, których muszle nieco przypominają 
neogastropody ale posiadają cechy, zwłaszcza muszli larwalnej, podobne to tych które 
obserwujemy u roślinożernych zawitkowatych (Cerithiidae). W trakcie trwania projektu 
zamierzamy zbadać wszystkie gatunki ślimaków, które są podejrzewane o to że są przodkami 
neogastropodów. Zamierzamy poszukiwać przodków neogastropodów w odsłonięciach ze 
skałami o wieku zbliżonych do początku szybkiej ewolucji tych ślimaków. Będziemy badać 
morfologie muszli w tym także muszle młodociane i larwalne, które są bardzo ważne dla 
systematyki ślimaków, by odpowiedzieć na pytanie kiedy dokładnie pojawiły się 
neogastropody, jak przebiegała ich ewolucja, i w jakiej grupie ślimaków jurajskich i/lub 
triasowych należy szukać ich przodków. Stosując metody geochemiczne oparte na badaniach 
aminokwasów zawartych w skamieniałych muszlach będziemy się starali stwierdzić czy 
ślimaki uważane dotychczas za przodków neogastropodów (pseudotrytonidy i purpurinidy), a 
posiadające pewne cechy zawitkowatych, były drapieżne czy roślinożerne. Będziemy się 
również starali odpowiedzieć na pytanie czy była jakaś bezpośrednia przyczyna ich 
powstania i tak szybkiej ewolucji (np. gwałtowna zmiana klimatu). Zbadamy wszystkie 
dostępne w literaturze dane dotyczące mezozoicznych neogastropodów jak również 
opracujemy ich nowe kolekcje, zarówno zebrane w trakcie trwania tego projektu, jak również 
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te przekazane nam przez innych badaczy do opracowania. Zakres pracy doktoranta będzie 
obejmował głównie systematyczny przegląd literatury oraz opracowanie kolekcji muszli 
ślimaków, w tym muszli larwalnych. Idealny profil kandydata obejmuje zainteresowania 
badawcze z pogranicza biologii i geologii oraz doświadczenie w pracy ze skamieniałościami 
a w szczególności ślimakami. Pożądane cechy to również: wysoka motywacja do pracy 
naukowej, umiejętność pracy zespołowej i w terenie oraz dyspozycyjność. 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – ST 
 
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2019, 22:59 
 
Forma składania ofert: email 
 
Warunki zatrudnienia: 
Stypendium naukowe w wysokości 4500 zł/miesiąc brutto. Okres pracy w projekcie - 36 
miesięcy. Planowany początek: 1 października 2019 r. Zainteresowanych zachęcamy do 
kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:  
Dr hab. Andrzej Kaim, kaim@twarda.pan.pl 
 
Dodatkowe informacje: 
Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny w języku angielskim; 
2) CV z informacją o dorobku naukowym; 
3) Odpis dyplomu magistra; 
4) Praca magisterska (pdf); 
5) Opinia opiekuna naukowego (preferowane) bądź stosowne dane kontaktowe. 
Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kaim@twarda.pan.pl 
z dopiskiem w tytule wiadomości „OPUS PhD”. 
Kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w Regulaminie Przyznawania 
Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków NCN 
(Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W praktyce, aby w 
chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie mieć wymagany przez NCN status 
doktoranta, zwycięzca konkursu powinien równolegle wziąć udział w rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej BioPlanet (http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html). 
 
 
 
Warszawa, 7.08.2019 r.  


