
rozumienie zagadnieñ formowania siê 
struktury 3D biocz¹steczek, 
odpowiedzialnych za to oddzia³ywañ
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Którym okiem na mnie patrzysz ?

Gdzie mam Ciê przyci¹gaæ ?

A jak ograniczê Twoj¹ swobodê ?

... jak to bêdzie ?

propozycja dla doktoranta

oferta pracy w projekcie grant OPUS-ST6

Charakterystyka projektu:
Tytu³ projektu to: "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej 
cz¹steczek RNA, uwzglêdniaj¹ca niekanoniczne parowania zasad". Projekt dotyczy 
dalszego rozwoju metody SimRNA.

Typowe (przyk³adowe) zadania:

umiejêtnoœæ pracy w systemie Linux

rozwój i testowanie SimRNA, tworzenie 
pobocznych skryptów i programów
przygotowywanie, wykonywanie i analiza 
symulacji przewidywania struktury cz¹steczek 
RNA
b a d a n i e  c h a r a k t e r y s t y k  z w i j a n i a  z  
zastosowaniem wiêzów, opracowywanie metod 
wyznaczania wiêzów
wyprowadzanie potencja³ów statystycznych na 
podstawie przygotowanej bazy danych 
rozwi¹zanych eksperymentalnie struktur RNA 
(PDB).
optymalizacja parametrów, na ró¿nych 
poziomach rozwoju, dla rozmaitych aspektów

• development (programming) and testing of 
SimRNA and also other scripts or programs
• running/setting up simulations, making structure 
predictions (of RNA molecules
• studies of folding with restraints
• processing results, making statistics
•  der iv ing stat is t ica l  potent ia ls  (a lso 
preparing/filtering data sets of experimentally 
solved structures PDB)
• optimization of parameters (at various 
levels/stages)
• development of web server that runs SimRNA 
(in web server mode)
• preparing conference materials (seminars, 
posters ...)
• sharing of knowledge and experience

zaanga¿owanie, chêæ nauki nowych rzeczy, chêæ dzielenia siê 
wiedz¹ i doœwiadczeniem, chêæ zabawy tematem

just google Sim
R
N
A

G³ówne zadania naukowe to przede wszystkim parametryzacja modelu, wyprowadzanie potencja³u w 
ró¿nych trybach. Druga grupa zadañ to testowanie, badanie zwijania RNA przy ró¿nych parametrach, 
przy ró¿nych wiêzach, wyci¹ganie wniosków. Programowanie stanowi oko³o 10-20% pracy. Umiejêtnoœæ 
programowania otwiera wiêcej mo¿liwoœci, ale jest te¿ opcja realizacji projektu z minimalnym udzia³em 
programistycznym doktoranta. Rozdzia³ zadañ jest elastyczny, szczegó³y wspó³pracy równie¿.
Generalnie, ja (Micha³ Boniecki - kierownik projektu) te¿ bêdê w tym pracowa³, z du¿ym zaanga¿o-
waniem. W razie czego mogê zaprogramowaæ wszystko, je¿eli Pan/Pani mgr powie mi co i dlaczego ;-)
Programowanie to nie jest problem ;-) Ale ja te¿ mogê siê uczyæ programowania od kandydata, why not ;-) 
Chodzi o to ¿eby zrobiæ coœ dobrego.

Benefity:
mo¿liwoœæ pracy w biologicznym instytucie klasy A+, w renomowanym labie, wœród ciekawych ludzi
mo¿liwoœæ zrobienia doktoratu, wspó³pracy w obrêbie labu, w tym z cudzoziemcami, nauki jêzyka ...
mo¿liwoœæ uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych
wynagrodzenie: stypendium 3000 PLN netto, przez 3 lata, finans. przez:

Przyjmowanie zg³oszeñ:
Proszê wys³aæ CV i list motywacyjny (chêtnie jako jeden pdf mniejszy ni¿ 5MB) na adres: 

(tytu³ wiadomoœci aplikacja SimRNA_OPUS)
, w przypadku braku odpowiednich kandydatów 

rekrutacja bêdzie przed³u¿ona. Rekrutacja bêdzie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami NCN.

mboni@genesilico.pl 
Termin przyjmowania zg³oszeñ: 12 listopada 2017

SimRNA  jest w tej chwili jedn¹ z najlepszych na œwiecie metod do zwijania RNA, w sensie przewidywania 
struktury 3D. G³ówny nacisk bêdzie po³o¿ony na zwiêkszenie specyficznoœci, w szczególnoœci lepszego 
odtwarzania niekanonicznych kontaktów pomiêdzy zasadami w RNA. Projekt obejmuje równie¿ badania 
zwijania RNA z ró¿nymi rodzajami wiêzów, mo¿e w³¹czaæ i inne (np. termodynamikê)

Miêdzynarodowy Instytut Biologii Molecularnej i Komórkowej

doktorant stypendysta / PhD studentWymagania:

Wymagania formalne:
• magisterium ukoñczone (lub niebawem) w ramach dziedzin: fizyka, chemia, biologia, informatyka, bioinformatyka lub pokrewnych
Preferowani bêd¹ kandydaci z kompetencjami jak poni¿ej:
• rozumienie podstawowych pojêæ przetwarzania/programowania geometrii 3D
• umiejêtnoœæ programowania/projektowania w jêzykach: C/C++ i w Pythonie
• rozumienie zagadnieñ wyprowadzania potencja³ów statystycznych, wyci¹gania wniosków statystycznych
• znajomoœæ aspektów optymalizacji (w zastosowaniach praktycznych)
• rozumienie zagadnieñ formowania siê struktury 3D biocz¹steczek, odpowiedzialnych za to oddzia³ywañ
• umiejêtnoœæ pracy w systemie Linux
• umiejêtnoœæ stawiania serwisów internetowych (Django framework)
• dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego
• zaanga¿owanie, chêæ nauki nowych rzeczy, chêæ dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniem
• chêæ zabawy tematem
• dobre umiejêtnoœci interpersonalne

Opis zadañ:G³ówne zadania naukowe to przede wszystkim parametryzacja modelu, wyprowadzanie potencja³u w ró¿nych trybach ..
Druga grupa zadañ to testowanie, badanie zwijania RNA przy ró¿nych parametrach, przy ró¿nych wiêzach, wyci¹ganie wniosków ...
Programowanie stanowi oko³o 10-20% pracy. Umiejêtnoœæ programowania otwiera wiêcej mo¿liwoœci, ale jest te¿ opcja realizacji projektu z minimalnym zaanga¿owaniem 
programistycznym doktoranta. Rozdzia³ zadañ jest elastyczny, szczegó³y wspó³pracy równie¿.
Generalnie, ja (Micha³ Boniecki - kierownik projektu) te¿ bêdê w tym pracowa³, z du¿ym zaanga¿owaniem. W razie czego mogê zaprogramowaæ wszystko, je¿eli Pan/Pani 
magister powie mi co i dlaczego ;-)
Programowanie to nie jest problem ;-)
Ale ja te¿ mogê siê uczyæ programowania od kandydata, dlaczego nie ;-) Chodzi o to ¿eby zrobiæ coœ dobrego.

Tytu³ projektu to: "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cz¹steczek RNA, uwzglêdniaj¹ca niekanoniczne parowania zasad". Projekt dotyczy dalszego 
rozwoju metody SimRNA. SimRNA  jest w tej chwili jedn¹ z najlepszych na œwiecie metod do zwijania RNA, w sensie przewidywania struktury 3D. G³ówny nacisk bêdzie 
po³o¿ony na zwiêkszenie specyficznoœci, w szczególnoœci lepszego odtwarzania niekanonicznych kontaktów pomiêdzy zasadami w RNA. Projekt obejmuje równie¿ badania 
zwijania RNA z ró¿nymi rodzajami wiêzów, mo¿e w³¹czaæ i inne (np. termodynamikê)

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin sk³adania ofert: 17 wrzeœnia 2017, 23:59

Forma sk³adania ofert: email

Warunki zatrudnienia:Benefity:
• mo¿liwoœæ pracy w biologicznym instytucie klasy A+, w renomowanym labie, wœród ciekawych ludzi, w tym równie¿ cudzoziemców
• mo¿liwoœæ zrobienia doktoratu, wspó³pracy w obrêbie labu, rozwoju, nauki ..
• mo¿liwoœæ uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych

wynagrodzenie: stypendium 3000 PLN netto, przez 3 lata, ufundowane przez NCN
Proszê wys³aæ CV i list motywacyjny (chêtnie jako jeden pdf mniejszy ni¿ 5MB) na adres: mboni@genesilico.pl (tytu³ wiadomoœci: aplikacja_SimRNA_OPUS)Termin 
przyjmowania zg³oszeñ: 17 wrzeœnia 2017 , w przypadku braku odpowiednich kandydatów rekrutacja bêdzie przed³u¿ona. Rekrutacja bêdzie przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami NCN. Dana osobowe bêd¹ przetwarzane na potrzeby rekrutacji.Dodatkowe informacje:Projekt bêdzie realizowany pod kierunkiem dra Micha³a Bonieckiego 
(kierownika projektu) w laboratorium prof. Janusza Bujnickiego.Data dodania og³oszenia: 2017-08-22 20:18:46

Wymagania formalne:
     magisterium ukoñczone (lub niebawem) w ramach dziedzin: fizyka, chemia, biologia, informatyka, 
bioinformatyka lub pokrewnych. Preferowani bêd¹ kandydaci z kompetencjami jak poni¿ej:

G³ówne zadania naukowe to przede wszystkim parametryzacja modelu, 
wyprowadzanie potencja³u w ró¿nych trybach ..
Druga grupa zadañ to testowanie, badanie zwijania RNA przy ró¿nych 
parametrach, przy ró¿nych wiêzach, wyci¹ganie wniosków ...
Programowanie stanowi oko³o 10-20% pracy. Umiejêtnoœæ programowania 
otwiera wiêcej mo¿liwoœci, ale jest te¿ opcja realizacji projektu z 
minimalnym zaanga¿owaniem programistycznym doktoranta. Rozdzia³ 
zadañ jest elastyczny, szczegó³y wspó³pracy równie¿.
Generalnie, ja (Micha³ Boniecki - kierownik projektu) te¿ bêdê w tym 
pracowa³, z du¿ym zaanga¿owaniem. W razie czego mogê 
zaprogramowaæ wszystko, je¿eli Pan/Pani magister powie mi co i 
dlaczego ;-)
Programowanie to nie jest problem ;-)
Ale ja te¿ mogê siê uczyæ programowania od kandydata, dlaczego nie ;-) 
Chodzi o to ¿eby zrobiæ coœ dobrego.

rozumienie podstaw przetwarzania/programowania 
geometrii 3D

programowanie/projektowanie w jêzykach: 
C/C++ i w Pythonie

rozumienie zagadnieñ wyprowadzania 
potencja³ów statystycznych, wyci¹gania 
wniosków statystycznych

znajomoœæ aspektów optymalizacji
(w zastosowaniach praktycznych)

umiejêtnoœæ stawiania serwisów internetowych

Projekt bêdzie realizowany w laboratorium prof. Janusza Bujnickiego.

dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego
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