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!nstytut Hodowli i Aklimatyzacii Roślin- Państwowy lnstytut Badawczy
zaprasza studentów
do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich

lnstytucja:

lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy lnstytut Badawczy,
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

Miejsce odbywania praktyk:

Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie

Termin nadsyłania podań:

03.06.2016

Link do strony:

www.ihar.edu'pl w zakładce,,Praca i Praktyki w lHAR-PlB", e-mail do
składania ofert: praktvki@ihar.edu.pI

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych, tel.22733 46 5L

r.

Wymagania:

t.

Studenci kierunku biologia, biotechnologia, rolnictwo lub pokrewne, ze specjalizacją biologia,
biotechnologia lub pokrewne.

Zakres praktyk:

1'.

2.

50% czasu laboratorium: reakcje PCR, rozdział idetekcja produktów na sekwenatorze AB\377XL,

izolacja DNA przy wykorzystaniu automatycznej stacji roboczej Tecan Freedom Evo, doświadczenia
infekcyjne w kontrolowanych warunkach komory fitotronowej oraz zbiór i namnażanie izolatów rdzy
żółtej i brunatnej pszenicy i pszenżyta.
50%oczasu doświadczenia polowe: zbiór ianaliza komputerowa porażonych liściprzez choroby, zbiór

kłosów pszenicy, jęczmienia i pszenżyta z doświadczeń polowych
Termin: od połowy lipca, na okres 4 tygodni lub dłużej'
Wymagane dokumenty:

l.

2.
3.

Podanie o organizację praktyk z wyraźnym wskazaniem nazwy Zakładu Naukowego, w którym
odbędzie się praktyka (skierowane do Dyrektora lnStytutu Hodowli iAklimatyzacji Roś|in - PlB).

oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od następstw n!eszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
odpowiedzialności cywilnej (oC)
Porozumienie lub skierowanie na praktykę z Uczelni.

Chętnych zapraszamy

do

składania ofert (wraz

z

wymaganymi dokumentami)

na adres

e-mail:

praktvki@ihar.edu.pI z dopiskiem ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutocii, zgodnie z Ustowq z dn. 29 sierpnio 7997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.t). z 2002 r. Nr 107, poz.
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