
OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska: stażysta podoktorski (postdoc) – w projekcie OPUS 

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę 

Kwota wynagrodzenia: 10000 PLN (brutto/brutto), ~ 5500 PLN (netto) 

Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: listopad 2021 

Okres zatrudnienia: 24 miesięcy  

Instytucja: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr hab., prof. UAM Pr Igor Iatsunskyi  

Tytuł projektu: Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do 

wykrywania biomarkerów raka 

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie nowych, wielowarstwowych nanostruktur w oparciu o nanolaminaty 

typu materiał plazmonowy/tlenek metalu – materiały hiperboliczne (hyperbolic metamaterials - 

HMMs). Jako materiały plazmonowe użyte zostaną Al-doped ZnO (AZO) oraz TiN. Tlenki metali 

stanowić będą natomiast warstwy Al2O3 oraz ZnO. Zostaną zbadane właściwości strukturalne, 

elektryczne i optyczne nowych, wielowarstwowych nanostruktur. Ponadto, zostanie wykonana analiza 

zależności pomiędzy kluczowymi parametrami optycznymi (współczynnik załamania światła, 

częstotliwość plazmowa czy współczynnik ekstynkcji), składem oraz geometrią wytworzonych 

nanostruktur. Zostanie wykonana funkcjonalizacja powierzchni nanostruktur i zbadanie jej wpływu na 

właściwości optyczne oraz mechanizmu interakcji między biomarkerami raka a powierzchnią 

biosensora. 

Oczekiwania wobec kandydatów:  

1. Stopień naukowy doktora nauk biofizycznych, biologicznych, biochemicznych lub pokrewnych.  

2. Udokumentowana wydajność i publikacje w czasopismach o dużym wpływie (co najmniej jedna 

publikacja z IF > 4 dotycząca biosensorów optycznych). 

3. Doświadczenie w zakresie komórek i biomarkerow nowotworowych (w szczególności CD5, CD19, 

HMGB1). 

4. Doświadczenie w następujących technikach: metody optyczne (PL, Reflectance, SPR); analiza 

cytometrii przepływowej; FTIR; spektroskopia Ramana. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. List motywacyjny. 

2. CV z uwzględnieniem publikacji oraz osiągnięć naukowych.  

3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.  

4. Dwa listy referencyjne. 



Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą 

mailową. Podczas rozmowy Kandydaci zostaną poproszeni o prezentację dotychczasowych osiągnięć 

naukowych. 

Tylko wybrani kandydaci (na podstawie oceny CV) zostaną poinformowani i zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną. 
Adres przesyłania zgłoszeń oraz ewentualnych pytań: 
igoyat@amu.edu.pl 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2021 

Klauzula informacyjna RODO : 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.  

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane 

stanowisko pracy.  

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 

rekrutacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby 

upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne.  

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

(w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria 

równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami) 

mailto:igoyat@amu.edu.pl


Klauzula zgody 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż 

wskazane w art. 221Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce 

zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.Należy wskazać składającemu CV (w 

ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie 

ona rozpatrywana.  

Należy wskazać składającemu CV (w ogłoszeniu konkursowym), że powinien w swoim CV zawrzeć 

klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ona rozpatrywana. 

 

Data i podpis 


