
Katedra Antropologii 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  

Uniwersytet Łódzki 

zatrudni  
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

 
 

INSTYTUCJA: Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ 

MIASTO: Łódź 

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne 

DATA OGŁOSZENIA: 16.12.2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.01.2021 

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl 

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: 

izabela.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: antropologia, paleomikrobiologia, techniki badań kopalnego DNA, NGS 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Praca naukowa w ramach projektów opartych na badaniach aDNA, dotyczących: 

- zróżnicowania dawnych populacji ludzkich; 

- występowania chorób zakaźnych w przeszłości; 

- ewolucji uwarunkowań genetycznych chorób.  

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: 

• tytuł magistra biologii (uzyskany nie wcześniej niż w 2010 roku); 

• udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii (publikacje w czasopismach z listy JCR); 

• znajomość technik pracy laboratorium kopalnego DNA; 

• znajomość technik PCR i sekwencjonowania wysokoprzepustowego oraz ich zastosowań w 

badaniach antropologicznych (zarówno w odniesieniu do współczesnych jak i dawnych populacji 

ludzkich); 

• podstawową (co najmniej) wiedzę z osteologii człowieka; 

• dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. 

 

Od kandydata oczekuje się: 

• dyspozycyjności i zaangażowania w pracę naukową w ramach projektów prowadzonych w 

jednostce; 

• umiejętność pracy w zespole oraz prowadzenia samodzielnej pracy badawczej (przygotowanie 

badań, analiza uzyskanych wyników). 

http://www.uni.lodz.pl/


Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora 

Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego 

– w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata 

(http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych 

(publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub 

zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu 

Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/). 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.01.2021 r. 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim. 
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