
Z a r  z ą d z  e n  i e  Nr 2/2011/As 

Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Na podstawie art. 52, 54 ust. I, 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.20 I O r. t> Pol�kiej Akademii Nauk 

(Dz. U. nr 96, poz. 619), § I O ust. pkt. Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, pkt. 11.2, 11.4 zd.2 Załącznika 

nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk z dnia 13 września 20 I I r. nr 27 /20 I I:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Oddziale Zastosowań Fizyki 

i Badań Interdyscyplinarnych w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej. 

§2

Ustalam warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko asystenta oraz warunki 

przeprowadzenia konkursu, które zawarte są w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia. 

Powołuję komisję, w skład której wchodzą: 

- dr Władysław Węglarz,

- mgr Magdalena Kostecka.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

§3

§4



Załącznik nr I do Zarządzenia nr 2/2011/As 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: 
asystenta w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej, wchodzącym_ w skład Oddziału Zastosowań 
Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN. 

Zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta w IFJ PAN określa załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Dyrektora Nr 27/2011 dostępny na stronie internetowej Instytutu http://www.ifi.edu.pl/int/zarz/20 I I /z27.pdf'?lang=pl 

OPIS STANOWISKA: 
Praca w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty 
innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym" (POIG 1.1.2) nad obróbką, przetwarzaniem i przechowywaniem danych 
- wyników eksperymentów obrazowania magnetyczno-rezonansowego przeprowadzanych na małych zwierzętach
laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem badań niewydolności rozkurczowej mięśnia sercowego oraz stanu
czynnościowego ściany naczyń krwionośnych. Obróbka wyników eksperymentów, roz,wój i wdrażanie nowych metod
rekonstrukcji/przetwarzania wyników i analiza ilościowa danych z różnych technik obrazowania MR, takich jak np.
segmentacja, analiza perfuzji, naprężeń (metoda taggingu), badanie ściany naczynia. Administracja komputerowa: udział
w pracach nad organizacją i zarządzanie systemem komputerowym do przechowywania danych pomiarowych, nadzór nad
oprogramowaniem do przetwarzania danych pomiarowych, kierowanie zakupami, wdrożeniami, przeprowadzanie
niezbędnych szkoleń, itp. Udział w przygotowaniu systemu oprogramowania dla przechowywania i przetwarzania danych
pomiarowych do współpracy z istniejącym oprogramowaniem i oprogramowaniem wspomagającym obsługę laboratorium.

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w formie listownej lub elektronicznej w terminie do 
16 grudnia 2011 r. z dopiskiem „Konkurs asystent 2/2011/As" na adres: 
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
Ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków
rekrutacja@ifj.edu.pl

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 
-Wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w kierunku fizyka ze specjalnością fizyka medyczna lub pokrewne.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
-Preferowane doświadczenie w zarządzaniu projektami.
-Znajomość zagadnień związanych z badaniami ściany naczynia in vivo, doświadczenie w analizie wyników badań
naczyniowych w tym badań ściany naczynia (IVUS, angiografia), doświadczenie w pracy z oprogramowaniem
do angiograficznej analizy naczyń.
-Praktyczna znajomość eksperymentów obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MR) na zwierzętach in vivo
ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów wątroby, naczyń oraz czynności serca myszy i szczurów.
- Doświadczenie w obróbce danych pochodzących z eksperymentów obrazowania magnetyczno-rezonansowego
w szczególności pomiarów czynności serca - znajomość oprogramowania służącego do tego celu (np. programy
CAAS MRV (Pie Medical), ImageJ (Wayne Rasband, National lnstitutes of Health, USA)).
-Znajomość zagadnień związanych z segmentacją serca, wyznaczaniem parametrów opisujących czynność serca.
-Biegła znajomość oprogramowania MS Office (2003, 2007 lub 20 I O).
-Dobra znajomość programu Statistica (StatSoft).
-Znajomość środowisk i języków programowania: MATLAB, Java, C++. Podstawy zarządzania bazami danych
(MS Access, SQL), biegła znajomość środowiska MS SharePoint lub podobnego.
-Umiejętność pracy w różnych środowiskach operacyjnych (MS Windows, Linuks).
- Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą oprogramowania (Software Asset Management), wdrażaniu nowych
rozwiązań informatycznych -preferowane umiejętności szkoleniowe.
-Dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek publikacyjny w formie artykułów oraz referatów
i plakatów konferencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki leżącej w zakresie diagnostyki obrazowej,
obrazowania magnetyczno-rezonansowego, obrazowania serca i naczyń w tym modeli zwierzęcych, jak również
wcześniejszy udział w projektach badawczych zgodnych w ww. tematyką.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
-Podanie.
-Życiorys, w załączeniu spis osiągnięć, w tym: wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże,
szkolenia, udział/kierowanie projektami, itp.
-List motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach.
- Opinia promotora/opiekuna.
-Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji 
i osiągnięć naukowych kandydata.

Przewidywany termin zatrudnienia: od I stycznia 2012 r. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 


