
 

Kraków, 13 grudnia 2018 r. 

 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt 

w Zakładzie Struktury Jądra (NZ22) IFJ PAN 
 

 
Zakres zadań: 
Tematyka pracy jest powiązana z realizacją, wraz z partnerami francuskimi, realizacji jednego z zadań projektu 
IDEAAL (Task4, WP2), dotyczącego zaangażowania użytkowników akademickich i przedstawicieli kolaboracji 
wokół dużych układów pomiarowych w Radzie Użytkowników GANIL. Pracownik będzie zaangażowany w 
realizacje tego zadania. W szczególności opracuje raport końcowy z realizacji zadania, przygotuje, wraz z 
partnerem z GANIL, sieciowe forum dyskusyjne związane ze wszystkimi działaniami badawczymi w GANIL. 
Będzie też zaangażowany w przygotowaniu instalacji w GANIL jednego z dużych układów detekcyjnych: 
kalorymetr gamma PARIS. 
Przygotowanie raportu końcowego z realizacji zadania T4-WP2 projektu IDEAAL. Przygotowanie wstępnych 
założeń internetowego forum dyskusyjnego. Testy detektora PARIS oraz przygotowanie tego układu do pracy 
w GANIL. 
 
Wymagania:  

• doktorat z fizyki; 
• znajomość czynna języków polskiego i angielskiego 
• umiejętność tworzenia baz danych i forów dyskusyjnych; 
• doświadczenie z testowaniu układów do detekcji wysokoenergetycznych promieniowania gamma 

 
Zgłoszenia: 
Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie do 28 grudnia 2018 r. z dopiskiem:  
„Konkurs 7/2018/Ad NZ22” na adres: 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych  
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 

lub w formie elektronicznej na adres: 
jobs@ifj.edu.pl 

 
Wymagane dokumenty: 

• CV wraz z oświadczeniem: „zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN dla potrzeb aktualnej rekrutacji.",  

• podanie 
• odpis dyplomu doktorskiego,  
• spis osiągnięć naukowo-badawczych (np. wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże, ew.listy 

polecające. 
Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych kandydata. 

Nadsyłanie 
zgłoszeń: 

Przewidywany 
termin 
zatrudnienia: 

Rodzaj umowy: Forma 
zatrudnienia: 

Pytania merytoryczne dotyczące 
konkursu kierować do: 

do 28 grudnia  
2018 r. 

od styczeń 2019 r. umowa na czas 
określony; pełny etat     

na czas określony 
do 31 grudnia  
2019 r. 

prof. dr hab. Adam Maj 
Adam.Maj@ifj.edu.pl 
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