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Konkurs na krótkie sta że podoktorskie 

 
 
 

 
Rada Programowa projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla 
medycyny” (MOL-MED) ogłasza konkurs na krótkie staże podoktorskie realizowane przez 
pracowników jednostek partnerskich, tj. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. 
Jerzego Habera PAN, Instytutu Farmakologii PAN, Wydziału Chemii UJ i Wydziału 
Lekarskiego UJ CM.  
Celem staży podoktorskich jest: 
- zainicjowanie wspólnych projektów naukowych między jednostkami partnerskimi; 

  - podniesienie kompetencji przedmiotowych i kwalifikacji dydaktycznych młodej kadry 
naukowej.  
W ramach projektu MOL-MED w 2014 roku przewidziane jest finansowanie czterech 
trzymiesięcznych staży. Miejscem realizacji staży jest wybrana jednostka partnerska, inna 
niż jednostka zatrudniająca beneficjenta stażu. 
 
Kandydat aplikujący o finansowanie stażu podoktorskiego musi: 

1. Posiadać stopień doktora nie dłużej niż 5 lat. 
2. Nie mieć ukończonego 35 roku życia w dniu zamknięcia konkursu. 
3. W 2014 roku być zatrudnionym na umowę o pracę w jednej z jednostek partnerskich. 
4. Złożyć do dnia 16 czerwca 2014 roku w sekretariacie Instytutu Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni im. Jerzego Habera PAN wniosek z wymaganymi załącznikami oraz 
przesłać wersję elektroniczną wniosku na adres ncmolmed@cyf-kr.edu.pl. 

 
Przy wyłanianiu stypendystów Rada Programowa Interdyscyplinarnych Studiów 
Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” będzie brała pod uwagę następujące 
kryteria: 

a) dotychczasowy dorobek naukowy kandydata ze szczególnym uwzględnieniem 
publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (max. 50 punktów); 

b) wartość naukową projektu, interdyscyplinarność, innowacyjność i zgodność z 
zakresem badawczym ISD (max. 40 punktów); 

c) przedstawione plany dotyczące kontynuowania wspólnego projektu po 
zakończeniu trzymiesięcznego stażu podoktorskiego (max. 10 punktów). 

 
Stypendyści otrzymają stypendium w wysokości 5 000 zł brutto miesięcznie. Na czas trwania 
stażu będzie zapewniona możliwość korzystania z notebooka z oprogramowaniem. Na 
każdego stypendystę przypada 18 000 zł brutto na zakup odczynników i materiałów. 
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Wymagane dokumenty: 
• wniosek podpisany przez kandydata oraz samodzielnego pracownika z jednostki 

goszczącej, deklarującego umożliwienie kandydatowi wykonywanie w swoim zespole 
opisanego projektu przez 3-miesięczny okres jego trwania (wersja drukowana i 
elektroniczna); 

• CV uwzględniające dotychczasowy dorobek kandydata, maksymalnie 4 strony A4 
12pt (wersja drukowana i elektroniczna). 

 
 
Termin składania tematów: 16 czerwca 2014  godz. 15.00 
Termin rozpocz ęcia sta żu post-doc: 1 pa ździernika 2014 
 
Miejsce składania wniosków: 

• Sekretariat IKiFP PAN, ul. Niezapominajek 8, Kraków (kopia drukowana) 
• ncmolmed@cyf-kr.edu.pl (wersja elektroniczna) 

Prosimy, aby nazwy plików składanych w wersji elektronicznej, w zależności od 
miejsca zatrudnienia kandydata, miały następujący format: 

  Kowalski_IKiFP_wniosek.doc, Kowalski_IKiFP_CV.doc, lub 
Kowalski_IF_wniosek.doc, Kowalski_IF_CV.doc,   lub 
Kowalski_WCh_wniosek.doc, Kowalski_WCh_CV.doc,  lub 
Kowalski_WL_wniosek.doc, Kowalski_WL_CV.doc 

 
Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 30 czerwca 2014  
 
Wniosek można pobrać ze strony: 
http://www.ik-pan.krakow.pl/Interdyscyplinarne-MOL-MED 
 
 

Rada Programowa ISD MOL-MED  
 
 
 

Ponadto informujemy, że na w/w stronie internetowej znajduje się prezentacja dotycząca 
ogólnych założeń Projektu pt. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla 
medycyny” (MOL-MED), jak również prezentacje poszczególnych jednostek partnerskich. 
 
Adresy stron internetowych jednostek partnerskich: 
 
http://www.ik-pan.krakow.pl/ 
http://www.if-pan.krakow.pl/ 
http://www.chemia.uj.edu.pl/ 
http://www.wl.cm-uj.krakow.pl/ 
 
 
 


