
We wniosku proszę umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z 

wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). 

 

 

 

Zespół Chemii i Stereochemii 

Peptydów i Białek 

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 

F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

 

Oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu  

NCN OPUS ST4 

 

Opracowanie metody chemicznej derywatyzacji i ultraczułej analizy za pomocą 

spektrometrii mas peptydowych fragmentów podocyny jako biomarkerów stanu 

przedrzucawkowego 

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk 
          

Opis zadań: 
Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Opracowanie metody chemicznej derywatyzacji  

i ultraczułej analizy za pomocą spektrometrii mas peptydowych fragmentów podocyny jako 

biomarkerów stanu przedrzucawkowego” oraz przygotowaniu sprawozdań. Prace dotyczyć będą m.in. 

otrzymywania tryptycznych peptydów i trawionych bromocyjanem, derywatyzacji znacznikami 

jonizacyjnymi, oczyszczania produktów i ich pełnej charakterystyki oraz przygotowania i analizy 

próbek biologicznych metodami LC-MS, MS/MS i MRM. 

 

Wymagania: 

 Tytuł magistra chemii 

 Znajomość chemii peptydów i białek,  

 Znajomość i doświadczenie w pracy z technikami LC-MS  

 Doświadczenie w przygotowywaniu i analizie tryptycznych hydrolizatów osadów moczu 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Wysoka motywacja do pracy laboratoryjnej 

 Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy 

 Umiejętność pracy w zespole  

 

Typ konkursu NCN: OPUS 12 – ST4 

Termin składania ofert: 6 październik 2020 

Forma składania ofert: elektronicznie na adres e-mail zbigniew.szewczuk@chem.uni.wroc.pl 

 

Warunki zatrudnienia: stypendium 2 000 PLN/miesiąc na okres 10 miesięcy. Termin rozpoczęcia 

prac: 15.10.2020  

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający status studenta lub 

doktoranta. 

 

Liczba stypendiów do przyznania w tej edycji: 1 

Oferujemy: 
• Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole 

• Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium  

• Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań 

• Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 

 


