
 

Kraków, 08.06.2021 r. 

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta  

w Zakładzie Badań Mikroukładów Biofizycznych  (NZ55) IFJ PAN 

 do realizacji projektu badawczego „GRIEG” pt.:   

 „Biochemiczne zróżnicowanie komórek nowotworowych jako parametr wysoce wydajnej detekcji" 

w związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: 

……. 

 

Liczba stanowisk 1 

 

Opis zadań: 

Opracowanie modułu do analizy deformacji komórek w oparciu o obrazy z mikroskopu optycznego 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:  

(a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;  

(b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;  

(c) jest doktorantem w szkole doktorskiej; 

Ocenie podlega dorobek naukowy, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do 

realizacji zadania. 

Wymagania:  

• Dobra znajomość metod analizy obrazów na bazie ImageJ lub Gimp, 

• Znajomość zagadnień związanych z biomechaniką komórek, optyką i budową mikroskopów optycznych, 

• Znajomość techniki AFM, 

• Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i piśmie). 

Mile widziane: 

• Znajomość programowania w języku Python. 

 

 

 
 
 
 
 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Czas trwania 
projektu: 

wysokość 
stypendium: 

Data 
rozstrzygnięcia 
konkursu 

Pytania merytoryczne dotyczące 
konkursu kierować do Kierownika 
projektu 

do  23.06.2021 r. 01.04.2021 r. – 
31.12.2023 r. 

5000 zł./miesiąc + 
ew. budżet na 
wyjazdy 

 30.06.2021 r. prof. dr hab. Małgorzata Lekka 

Malgorzata.Lekka@ifj.edu.pl 

mailto:Jakub.Szlachetko@ifj.edu.pl


 

 
 
Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych, 

• życiorys naukowy (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców,  
datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacje dotyczące wykształcenia 
oraz przebiegu dotychczasowej działalności naukowej (wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień na 
konferencjach odbyte staże), 

• lista osób mogących udzielić rekomendacji  

• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o wpisie do rejestru doktorantów 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych 

dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO, oświadczenie o którym mowa, może być sformułowane w następujący sposób: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w CV,  liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych kandydata. 

 

Zgłoszenia: 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie do 23.06.2021 r. z dopiskiem 

„Konkurs stypendysta NZ53/3/2021” na adres: 

 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych  

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków 
 
lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@ifj.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  30 czerwca 2021 r. 
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