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Zadania badawcze:

Projekt jest realizowany w ramach programu HOMING Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
Głównym celem projektu jest wykrywanie pojedynczych nici DNA
wirusów. Stworzymy czujniki skonstruowane m.in. z samoorganizujących
się struktur DNA origami oraz nanostruktur metalicznych i grafenu. Dzięki
precyzyjnej kontroli przestrzennej organizacji wszystkich elementów,
będziemy mogli w pełni wykorzystać ich wyjątkowe właściwości np.
nanostruktury metaliczne do wzmacniania sygnału (fluorescencji)
pojedynczych cząsteczek. Projekt ten jest wkładem w ekscytujące
dziedziny badań m.in. nanotechnologię, bioczujniki, plazmonikę i
nanofotonikę.
1. Przygotowanie struktur DNA origami.
2. Synteza nanostruktur metalicznych.
3. Udział w pomiarach pojedynczych cząsteczek na konfokalnym
mikroskopie fluorescencyjnym, mających na celu charakteryzację
właściwości optycznych otrzymanych nanosturktur
hybrydowych.
1.
2.

Oczekiwania wobec kandydatów:

3.

Lista wymaganych dokumentów:

1.
2.
3.

Oferujemy:

Entuzjazm i zaangażowanie w pracę naukową.
Podstawowa wiedza z zakresu nanomateriałów, optyki,
mikroskopii fluorescencyjnej i spektroskopii.
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury
naukowej.
CV.
List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych.
Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta studiów
magisterskich lub licencjackich.

Pracę w ekscytującym interdyscyplinarnym projekcie, realizowanym we
współpracy z grupą Prof. Tinnefelda z Uniwersytetu Maksymiliana i
Ludwika w Monachium. Poznasz m.in. metody projektowania i wytwarzania
ciekawych struktur DNA origami i nanostruktur metalicznych. Weźmiesz

udział w budowaniu czujników, działających na poziomie pojedynczych
cząsteczek. Praca w projekcie daje również możliwość odbycia krótkich
wyjazdów naukowych do naszego Partnera zagranicznego, oraz udziału w
seminariach i konferencjach.
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W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z
prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą
rekrutacje.

