Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta
w Zakładzie Farmakodynamiki
Nr ref. FW/1210/ 9 /15

Wymagania kwalifikacyjne:
stopień naukowy doktora,
aktywnie prowadzona działalność naukowa i opublikowanie co najmniej 5 prac oryginalnych, w tym
co najmniej 2 jako pierwszy autor, w czasopismach recenzowanych,
umiejętność przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
znajomość technik chromatograficznych (HPLC, TLC, GLC),
doświadczenie w prowadzeniu klasycznych oraz funkcjonalnych badań radioreceptorowych ex vivo
35
oraz in vitro (classical radioligand binding assays, [ S] GTPᵞ S binding assay)
znajomość technik izolacji RNA i DNA z tkanek zwierzęcych oraz metod analizy ekspresji białek
(Western Blot, ELISA) oraz genów (qPCR),
doświadczenie w stosowaniu modeli zwierzęcych bólu ostrego, zapalnego i neuropatycznego,
doświadczenie w prowadzeniu testów behawioralnych określających funkcje pamięciowe (Morris
Water Maze, Novel Object Recognition Test), zachowania lękowe i depresyjne (Open Field, EPM,
TST, test anhedonii, test Porsolta) oraz testy stosowane w ocenie potencjału uzależniającego
analgetyków (CPP),
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
biegła znajomość języka polskiego.
Mile widziane:
posiadanie certyfikatu FELASA C dokumentującego znajomość zasad pracy ze zwierzętami
doświadczalnymi w ramach nowej unijnej dyrektywy – 2010/63/EU,
umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie,
dobra organizacja pracy,
kreatywność, punktualność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (impact factor, MNiSW, liczba cytowań,
czasopisma, w których prace zostały opublikowane) potwierdzone przez Bibliotekę WUM,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów
wyższych, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, zaświadczenie o uznaniu dyplomu
zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań
obowiązujących),
oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania
konkursu,

informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców
prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy i adresu pracodawcy,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101.926. ze zm.),
Oferty mogą być składane w terminie do 29 grudnia 2015 r., w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, WUM, adres: ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, pokoje 06 i 010,
w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie. Informacja o wyniku konkursu
zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.edu.praca.pl/praca.
Kontakt: (22) 57 20 787
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

