
Raport z naboru doktoranta do projektu OPUS18 (UMO-2019/35/B/NZ3/04233) 

 

Proces rekrutacyjny do projektu OPUS18 do zespołu dr hab. Bożeny Szal został zorganizowany w celu 

wybrania  studenta-stypendysty do projektu pt.: „W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 

może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu 

oddechowym?”. Stanowisko zaplanowane zostało we wniosku składanym do NCN. Poszukiwani byli 

kandydaci posiadający wiedzę z zakresu metabolizmu roślin ze szczególnym uwzględnieniem 

metabolizmu azotowego u roślin, homeostazy oksydoredukcyjnej komórek roślinnych oraz 

funkcjonowania mitochondrialnego roślinnego łańcucha oddechowego mający doświadczenie w 

prowadzeniu badań z wykorzystaniem materiału roślinnego z użyciem technik biochemicznych oraz 

biologii molekularnej. Rozpoczęcie pracy w projekcie przez Studenta-stypendystę zaplanowano od 1 

października 2020 r. 

Ogłoszenie ukazało się na stronie NCN oraz na stronie WB UW. Zgodnie z zamieszczoną w ogłoszeniu 

informacją, zgłoszenia napływały do 20 września 2020r. W ogłoszeniu zamieszczono oczekiwania 

wobec kandydatów oraz informacje o wymaganych dokumentach. Ogłoszenia napływały drogą 

elektroniczną na adres: szal@biol.uw.edu.pl. W wyznaczonym terminie przesłane zostało 1 zgłoszenie. 

W skład komisji oceniającej zgłoszenia weszli: dr hab. Bożena Szal (kierownik projektu), dr hab. 

Magdalena Markowska oraz prof. dr hab. D. M. Antosiewicz. Komisja konkursowa została powołana 

zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów NCN przez kierownika jednostki, w której 

realizowany jest projekt (Prorektora UW ds. badań prof. dr hab. Z. Lalaka). 

Komisja przyjęła następujące kryteria wyboru Kandydatów zgodnie z regulaminem przyznawania 

stypendium naukowych dla młodych naukowców:  

1. osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych czasopismach 

naukowych (50% oceny końcowej).  

2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz 

doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką, warsztaty i szkolenia naukowe, 

udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej) 

3. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej)  

 

Zgodnie z w/w kryteriami Kandydatka otrzymała następującą punktację: 
 Katsiaryna Kryzheuskaya 

Osiągnięcia naukowe 3 pkt. 

Wyróżnienia i doświadczenie naukowe 1 pkt. 

Kompetencje do realizacji badań projektowych 2 pkt. 

 

Komisja rekrutacyjna w trakcie posiedzeniu stwierdziła, że Pani Katsiaryna Kryzheuskaya spełnia kryteria 

regulaminu NCN i jest dobrym kandydatem na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie o nr 

umowy  UMO-2019/35/B/NZ3/04233. 

 

Podpisy członków komisji: 

 

dr hab. Bożena Szal…………….……………………………………………….………… 

 

dr hab. Magdalena Markowska…………………………………………………………… 

 

prof. dr hab. Danuta M. Antosiewicz……………………………………………………. 

Raport z zebrania komisji sporządzono 23 września 2020r. 


