
Konkurs na stanowisko doktoranta (stypendysty) z pro-

jektu Sheng-2 (2)

Tytu l projektu: ,,Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struk-
tury zespo lów statystycznych bia lek wewn ↪etrznie nieuporz ↪adkowanych oraz
ich asocjacji”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Nazwa stanowiska: doktorant (stypendysta)

Wymagania w stosunku do Kandydata:

1. Tytu l zawodowy magistra chemii, fizyki, biologii, biotechnologii lub dziedzin po-
krewnych.

2. Znajomość j ↪ezyka angielskiego na poziomie co najmniej umożliwiaj ↪acym samodzielne
czytanie prac naukowych w tym j ↪ezyku oraz podstawow ↪a komunikacj ↪e.

3. Znajomość metod symulacyjnych w chemii, w szczególności metody dynamiki mole-
kularnej. Wskazane doświadczenie w prowadzeniu symulacji dynamiki molekularnej.

4. Znajomość metod eksperymentalnych określania struktur bia lek, w szczególności me-
tody magnetycznego rezonansu j ↪adrowego, co najmniej w zakresie wielkości dost ↪epnych
z tych pomiarów oraz ich użycia w modelowaniu struktur.

5. Umiej ↪etność pracy na stacjach roboczych pod systemem UNIX na poziomie co naj-
mniej średniozaawansowanego użytkownika. Wskazana jest również co najmniej pod-
stawowa znajomość programowania w j ↪ezykach C/C++/Fortran.

Informacje o projekcie i opis zadań:

Projekt ma na celu opracowanie zorientowanej na zespo ly statystyczne, wspomaganej da-
nymi eksperymentalnymi metody dynamiki molekularnej (EODAMD; Ensemble Oriented
Data Assisted Molecular Dynamics) określania dynamicznej struktury bia lek wewn ↪etrznie
nieuporz ↪adkowanych) IDP oraz bia lek o wielu stanach konformacyjnych (takich, jak np.
chaperony molekularne). Metoda b ↪edzie oparta na symulacjach dynamiki molekularnej z
hamiltonowsk ↪a wymian ↪a replik w gruboziarnistym polu si lowym UNRES, opracowanym w
laboratorium kierownika projektu. Wi ↪ezy eksperymentalne b ↪ed ↪a nak ladane na ca ly zespó l
konformacyjny poprzez ich uśrednienie wzgl ↪edem replik i okien symulacyjnych. Jest to
mi ↪edzynarodowy projekt Sheng-2 realizowany we wspó lpracy z grup ↪a prof. Chuna Tanga
z Uniwersytetu Pekińskiego. Stypendysta b ↪edzie uczestniczyć w realizacji nast ↪epuj ↪acych
zadań:

1. Opracowanie rozszerzonej metody dynamiki molekularnej z wymian ↪a replik, z uśred-
nianiem wi ↪ezów eksperymentalnych wzgl ↪edem czasu i replik, w celu uwzgl ↪ednienia
eksperymentalnych wi ↪ezów uśrednionych wzgl ↪edem konformacji, oraz testowanie me-
tody na bia lkach wielostanowych, dla których istniej ↪a dane eksperymentalne.
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2. Badanie tendencji wybranych biaek nieuporz ↪adkowanych do podzia lu na fazy, tj. ko-
acerwacji lub agregacji w cieczopodobne krople lub fibryle, w zależności od struktury
monomeru.

Warunki stypendium:

1. Umowa stypendialna na okres 12 miesi ↪ecy, odnawiana co 12 miesi ↪ecy,  l ↪acznie na
okres do 3 lat.

2. Środki przewidziane na miesi ↪eczne stypendium: 5000 PLN brutto na okres do 3 lat.
Ta suma zawiera obowi ↪azkowe sk ladki na ubezpieczenie spo leczne. Po upywie 3 lat
możliwe dodatkowe finansowanie.

3. Kandydat b ↪edzie s luchaczem Szko ly Doktorskiej Nauk Ścis lych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Orientacyjny czas rozpocz ↪ecia: 1.03.2022

Dokumenty wymagane do aplikacji:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys naukowy zawieraj ↪acy list ↪e publikacji.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia, dopuszczalny skan lub wersja elek-
troniczna.

4. List rekomendacyjny od promotora pracy magisterskiej.

Dokumenty można z lożyć osobíscie w Biurze Dziekana Wydzia lu Chemii UG, ul. Wita
Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, wys lać poczt ↪a, adresuj ↪ac przesy lk ↪e do prof. J.A. Liwo lub
wys lać poczt ↪a elektroniczn ↪a na adres adam.liwo@ug.edu.pl (preferowany sposób). W
tym ostatnim przypadku list motywacyjny może być treści ↪a listu elektronicznego, do
którego prosz ↪e do l ↪aczyć skany dokumentów.

Wraz z wymaganymi dokumentami należy z lożyć podpisan ↪a klauzul ↪e infor-
macyjn ↪a, dotycz ↪ac ↪a przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony
UG lub od kierownika projektu).

Po up lywie terminu sk ladania, zg loszenia zostan ↪a poddane wst ↪epnej selekcji a wybrani
kandydaci zostan ↪a zaproszeni na rozmow ↪e kwalifikacyjn ↪a, która odb ↪edzie si ↪e w trybie
zdalnym lub na Wydziale Chemii UG. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani Kan-
dydaci zostan ↪a powiadomieni drog ↪a mailow ↪a.

Pytania w sprawie oferty prosz ↪e kierować mailowo do prof. Liwo na adres
adam.liwo@ug.edu.pl lub adam.liwo@gmail.com.

Termin sk ladania zg loszeń up lywa z dniem 31.01.2022.
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