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Stypendium dla postdoca w ramach
programu TEAM

Projekt “Development and integration of new multiscale modeling tools for
molecular biology: structure, dynamics and thermodynamics” realizowany w ramach
programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nazwa stanowiska: Doktor (bioinformatyk/biolog obliczeniowy)
Liczba stypendiów: 1
Instytucja oferująca stypendium: Laboratorium Teorii Biopolimerów, Wydział Chemii, Uniwersytet
Warszawski
Maksymalny czas trwania kontraktu: 30 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 01.01.2013
Kwota stypendium: 5000 (+pensja w ramach zatrudnienia na Wydziale Chemii, Uniwersytetu
Warszawskiego)
Zadania badawcze:

●

●

Rozwój narzędzi do modelowania molekularnego do: przewidywania struktur i badań dynamiki
i termodynamiki białek i/lub kwasów nukleinowych (i innych biomolekuł) oraz/lub układów z nich
złożonych.
Ścisła współpraca z innymi uczestnikami projektu.

Oczekiwania wobec kandydatów:

●

●

●
●

Stopień doktora w dziedzinie chemii, fizyki, bioinformatyki, biologii lub dziedzin pokrewnych (nie
więcej niż 4 lata po uzyskaniu tytułu)
Wymagane doświadczenie w badaniach bioinformatycznych, preferowane w projektach związanych
z analizą sekwencji, struktury i funkcji białek i/lub struktury i funkcji kwasów nukleinowych.
Biegła znajomość języka angielskiego
Biegła umiejętność programowania będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe
informacje
i
lista
dokumentów:http://biocomp.chem.uw.edu.pl/team_project.php

wymaganych

Imię i nazwisko laureata prowadzącego projekt w ramach którego oferowane jest stypendium:prof.
dr hab. Andrzej Koliński
Adres przesyłania zgłoszeń: biocomp@chem.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2012
Źródło: www.uw.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15332.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
Informacje dnia: Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców Polski nie najweselsze Obraz depresji
jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej niż 10 dniach
Dlaczego ludzie oszukują samych siebie? Jagody goji mogą chronić przed utratą wzroku związaną z
wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym grantem EMBO Drugi rok pandemii i nastroje
mieszkańców Polski nie najweselsze Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co
dziesiąta osoba może zakażać po więcej niż 10 dniach Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Jagody goji mogą chronić przed utratą wzroku związaną z wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z
prestiżowym grantem EMBO Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców Polski nie najweselsze
Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i mężczyzn Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach Dlaczego ludzie oszukują samych siebie? Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym grantem EMBO

Partnerzy

