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Konkurs na Kierownika Pracowni

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
PAN ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Pracowni Cytometrii. Pracownia cytometrii (typu
core facilities) będzie prowadzić badania usługowe
zarówno dla zespołów naukowych Instytutu
Nenckiego oraz innych placówek naukowych, jak
również dla podmiotów gospodarczych. Wymagania
stawiane kandydatowi:
stopień naukowy doktora (biologia, biofizyka,
chemia, fizyka, medycyna)
doświadczenie w badaniach dotyczących
biologii komórkowej i molekularnej,
znajomość nowoczesnych technik
badawczych, szczególnie analizy
cytometrycznej, udokumentowana
publikacjami w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej.
umiejętność kierowania zespołem, łatwość
współpracy, kreatywność i samodzielność,
wysoka sprawność organizacyjna i
doświadczenie w pozyskiwaniu środków
na badania.
Kierownik Pracowni będzie sprawował opiekę nad
cytometrami: FACSCalibur System, FACSAria oraz
iCys CompuCyte, w związku z tym wymagane jest
doświadczenie i praktyczna znajomość cytometrii
przepływowej i skaningowej. Zainteresowane osoby
zapraszamy do przesłania listu motywacyjnego oraz
życiorysu i spisu publikacji do 28 lutego br. na
adres: dyrekcja@nencki.gov.pl

25 lutego (czwartek) odbędzie się Seminarium
Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
na którym Anita Cybulska-Kłosowicz z Pracowni
Neuroplastyczności wygłosi wykład p.t.: "Zmiany
plastyczne w korowej reprezentacji palców u
rezusów – wpływ treningu dotykowego", sala II
piętro, godzina 15:00
Magda Żyglińska (tel. 351)

Dział Współpracy z Zagranicą

Uprzejmie informuję, że do 31 marca br. można
składać wnioski w Funduszu Stypendialnym i
Szkoleniowym (współfinansowanym z Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego).
Dofinansowanie
skierowane
jest
m.in.
do
doktorantów
i
pracowników naukowcy z Polski i z Norwegii. Więcej
informacji: http://www.fss.org.pl/pl/IV_nabor
Andrzej Białkowski-Miler (tel. 149)

Ogłoszenia Różne

Miło nam jest poinformować, że dr Artur Czupryn
z Instytutu Nenckiego został powołany przez
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof.
Barbarę Kudrycką do nowoutworzonej Rady
Młodych Naukowców. Zadaniem Rady będzie m.in.
opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń
dotyczących funkcjonowania uczelni i sektora nauki.

Seminaria / Wykłady

Wszystkich
zainteresowanych
serdecznie
zapraszamy na seminarium Zakładu Biochemii,
które odbędzie się w dniu 22 lutego w poniedziałek
o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej na II
piętrze. W trakcie spotkania dr Marcin Szumowski
przedstawi prezentację pod tytułem „Platforma
Innowacyjna Instytutu Nenckiego (PiIN) jako
element
powstającej
platformy
Transferu
Technologii na Kampusie Ochota - po co i dla
kogo?”. W trakcie seminarium o charakterze
warsztatowym, przedstawione zostaną podstawowe
cele uruchomienia PiIN oraz podstawowe założenia
regulaminu zarządzania własnością intelektualną
obowiązujące od 2010 roku w naszym Instytucie.
Uczestnicy
seminarium
uzyskają
wstępne
odpowiedzi na podstawowe pytania w obszarze
ochrony patentowej i komercjalizacji wyników prac
badawczych: co, po co i w jaki sposób?
Sławomir Pikuła (tel. 347)
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