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Jednostka naukowo-badawcza: 
 
- powołana w 1954 r., 
- 14 zakładów i 9 pracowni naukowych 
- zwierzętarnia z międzynarodowymi certyfikatami 
- ogród roślin leczniczych 

 
- realizuje podstawowe badania naukowe w zakresie farmakologii i neuronauk, chemii medycznej 
     oraz fitochemii 
 
- Studium Doktoranckie (4. miejsce w rankingu PROPAN 2016) 
- uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  
      w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna 
 
- Rada Naukowa złożona z wybitnych specjalistów krajowych nadzoruje rozwój naukowy 
      Instytutu oraz dba o wysoki poziom kształcenia młodych pracowników rozpoczynających  
      karierę naukową 
 
- Redaktor Naczelny i Rada Redakcyjna „Pharmacological Reports”  
      Wydawca: Elsevier, IF 2.251, MNiSW 25 punktów 
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STRATEGIA INNOWACJI 
 1. Rozwój infrastruktury opartej na wiedzy 
       - znaczący potencjał kadry naukowej o dużych osiągnięciach i doświadczeniu w pracy naukowej  
         (74% osób zatrudnionych), w tym: 
                      32 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych 
                      25 adiunktów 
 
       - w sektorze B+R zatrudnionych 136 pracowników (65% osób zatrudnionych) 
 
       - wysoki poziom aktywności Studium Doktoranckiego  
                       41 studentów II i IV roku 
 
       - wymiana naukowa 
                       wyjazdy na konferencje naukowe -  144/rok 
                       zaproszenia do wygłoszenia wykładów -  10/rok 
                       przyjazdy wybitnych wykładowców zagranicznych -  29/rok 
 
       - współpraca naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi 
                       konsorcja i sieci naukowe 
                       umowy dwustronne 
                       umowy z przemysłem 
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STRATEGIA INNOWACJI 
 2. Rozwój infrastruktury nakierowanej na badania i upowszechnianie wiedzy  

        
     - bogata i nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza  
      (m.in. cytometria przepływowa, spektrometria mas MALDI-TOF i LC-Ms/MS, mikroskopia konfokalna 
       i fluorescencyjna, optogenetyka, DREADD, mikrodializa in vivo, generowanie zwierząt transgenicznych) 
 
     - bardzo wysoka efektywność w pozyskiwaniu  środków  krajowych na badania naukowe  
       (lata 2013- …..) 
             granty NCN               116 projektów       62 000 000 zl  (41% wskaźnik sukcesu) 
             granty NCBiR              10 projektów       15 500 000 zl   
             granty MNiSW             10 projektów       61 450 000 zl 
             granty FNP                    5 projektów            883 000 zl 
             Polpharma i Hazard       2 projekty              540 000 zl 
 
    - wysoka skuteczność efektywność w pozyskiwaniu środków zagranicznych na badania naukowe 

         (lata 2013- …..) 
          środki UE                       9 projektów      23 000 000 zl  
                Instytut Karolinska         2 projekty              400 000 zl 
                umowy z przemysłem  20 projektów        2 600 000 zl 
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DOROBEK  ZREALIZOWANYCH  PROJEKTÓW 
                                                                                                                  1954-2012         2013-2016 
 
- liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej                           7545                     632  
                                                                                                                      128/rok               158/rok 
 
- liczba wypromowanych doktorów                                                               190                      29 
- liczba wypromowanych doktorów habilitowanych                                      50                        8 
- tytuł profesora                                                                                                 26                        6 

 
- wysoka pozycja w zakresie badań w obszarze neurofarmakologii i neuronauk 
                  status KNOW  2012-2017  
                  (wspólnie z Wydziałem Lekarskim UJ CM) 
                   kategoria A  MNiSW 
 
- aktywność patentowa  
            patenty i zgłoszenia patentowe: 
                 polskie                                                                                                17                        4 
                 europejskie                                                                                           1                        4 
                 USA                                                                                                      1                        1 

http://lifescience.pl/


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków 

DOROBEK  ZREALIZOWANYCH  PROJEKTÓW 
                                                                         2012-2016 
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki 
przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu 

prokognitywnym 

Projekt NoteSzHD "Profilaktyka i Leczenie Chorób 
Cywilizacyjnych" 

Modulacja allosteryczna – nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja 
własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych 

III grupy 

Depresja – Mechanizmy - Terapia 
DeMeTer 
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PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY 
- badania  w  problematyce 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- modelowanie i monitoring stanów chorobowych 
- usprawnienie procesu leczenia o innowacyjne terapie na podstawie wyników 
     badań podstawowych 
- Projekt               Substancja lecznicza  
- kształcenie kadr dla przemysłu 
- realizacja badań zleconych na  rzecz partnerów  zewnętrznych 

- Depresja 

- Schizofrenia 

- Uzależnienia 

- Ból 

- Neurodegeneracja 

- Inne 
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PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY 
   - badania podstawowe wysokiej jakości, w tym pod kątem wdrożeń do badań klinicznych 

 
   - in silico  
                   - tworzenia kombinacji liniowej modeli farmakoforowych 
                   - wirtualne badanie przesiewowe w poszukiwaniu ligandów receptorów 
                   - kwantyfikacja oddziaływań liganda w miejscu wiążącym do postaci ciągu binarnego 
                   - optymalizacja wyboru szablonu do modelowania molekularnego 
 
 
 

 
 
 

 
 
   - synteza nowych związków 
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PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY 
       - badania in vitro 
   
           określenie profilu receptorowego 
           aktywność ligandów receptorowych 
           zmiany wewnątrzkomórkowe  
           wtórne przekaźniki 
            
 
           techniki immunofluorescencyjne 
           techniki fluorescencyjne   
 
            
 
 
           tworzenie modeli transgenicznych 
               inaktywacja genów w neuronach 
               nadekspresja genów w neuronach 
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- badania ex vivo 
 
regulacja ekspresji genów 
analizy transkryptomów 
analizy bioinformatyczne 
molekularne klasyfikowanie leków psychoaktywnych. 
 
przewidywanie farmakologicznego mechanizmu działania  
na podstawie markerów molekularnych 
 
poszukiwanie czynników transkrypcyjnych zaangażowanych  
w regulację ekspresji genów indukowanych lekami 
 
identyfikacja alternatywnych wariantów genów zmienianych 
przez substancje psychoaktywne 
 

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY 
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- badania in vivo 
 
Modele behawioralne 
 
modele lęku 
modele depresji 
modele schizofrenii 
modele uzależnień 
hazard 
pamięć 
elastyczność poznawcza 
impulsywność 
optymizm/pesymizm 
 

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY 
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OFERTA PRAKTYK/STAŻU/WOLONTARIATU/PRACY 
 

Studia III stopnia w zakresie biologii medycznej w języku polskim: 
Studia Doktoranckie IF PAN,  
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (MolMed, POWER)  
 
Praktyki wakacyjne dla studentów zgodnie z zainteresowaniem aplikanta  
w języku polskim i angielskim 
 
Szkolenia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych przed i po doktoracie 
w języku polskim i angielskim 
(Erasmus +, FENS, IBRO) 
 
Wolontariat dla studentów i absolwentów kierunków: 
 Biologia, Biotechnologia, Chemia, Farmacja, Medycyna, Weterynaria 
 
Praca:  
umowa o pracę (zatrudnienie etatowe w jednostce) 
umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło/stypendium  w projektach naukowych 
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Zapraszamy do współpracy! 
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