
Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Katedra Technologii Mięsa 

Nazwa stanowiska w projekcie: Stypendysta-doktorant 

Wymagania:  

• ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia, chemia, analityka żywności, 

technologia żywności lub pokrewnym i gotowość podjęcia studiów III stopnia w Szkole Doktorskiej 

UP z Poznaniu, 

• znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, umiejętności praktyczne w zakresie biologii 

molekularnej i technik proteomicznych (PCR, izolacja i oczyszczanie DNA i białek, projektowanie 

primerów, eletroforeza, spektrometria mas) będą dodatkowym atutem,  

• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie, 

• silna motywacja do pracy badawczej oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, 

• dobre wyniki w nauce (średnia ocen ze studiów) i osiągnięcia naukowe, 

• zaangażowanie, sumienność. 

 

Opis działań: 

Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w projekcie  

OPUS-19 „Porównawcza peptydomiczna i genetyczna analiza autentyczności żywności pochodzenia 

zwierzęcego”. Celem badań jest identyfikacja kluczowych markerów peptydomicznych i genetycznych 

unikalnych dla składników żywności pochodzenia zwierzęcego i odpornych na procesy technologiczne 

oraz opracowanie metod niezawodnego wykrywania i oznaczania ilościowego składników żywności w 

wysoko przetworzonych produktach spożywczych. 

Planowane zadania obejmują następujące zagadnienia: analizy jakościowe i ilościowe technikami 

elektoforezy, LC-MS i rt-PCR, projektowanie starterów, optymalizacja metod, analiza ilościowa 

markerów w artykułach żywnościowych, ewaluacja i porównanie metod analitycznych opartych o 

spektrometrię mas oraz rt-PCR, bioinformatyczna analiza danych oraz interpretacja wyników, udział w 

przygotowaniu publikacji. 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2021 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 września 2021 

Forma zatrudnienia:  stypendium doktoranckie  

Warunki zatrudnienia: 

Doktorant otrzyma stypendium doktoranckie w wysokości minimum 2104 PLN netto miesięcznie do 

momentu uzyskania pozytywnej oceny śródokresowej oraz minimum 3242 PLN netto miesięcznie po 

uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej (po dwóch latach).  

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat. 

Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

300, 303 i 730). 

Wymagane dokumenty: 

1.  Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o 

zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach 

naukowych, odbyte kursy, staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę artykułów i 

doniesień naukowych. 

2.  Odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem bądź zaświadczenie o ich ukończeniu, w 

przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, opatrzony apostille dyplom lub inny 

dokument ukończenia studiów za granicą uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 



dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy 

międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich. 

3.  List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie 

zamiaru podjęcia pracy w projekcie. 

4. Certyfikat lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat 

nimi dysponuje. Certyfikat powinien dokumentować poziom kandydata, co najmniej B2 według 

skali Rady Europy (w przypadku braku certyfikatu kandydat do Szkoły Doktorskiej przystępuje do 

ustnego egzaminu z umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym). 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

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 (RODO).” 

 

Dodatkowe informacje: 

Zgłoszenia i zapytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu: 

prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska, magdalena.montowska@gmail.com 

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.  

Z osobami zainteresowanymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.  

Wyniki konkursu będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni. Od decyzji komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

 

Klauzula informacyjna: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała, e-mail: 

tomasz.napierala@up.poznan.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych z rekrutacją 

do projektu i będą udostępniane innym odbiorcom (IT Consulting Auditing dawniej Kalasoft, Ośrodek 

Przetwarzania Informacji-PIB);  

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, realizacji 

studiów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9) Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu 

nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pani/Pana dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

10)Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 

3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie 

zniszczone. 
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