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Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu

„post-doc”  w  CFT  PAN  w  ramach   projektu  badawczego  „Pochodzenie  rozbłysków

gamma i ich wielozakresowa charakterystyka” finansowanego przez Narodowe Centrum

Nauki na podstawie decyzji Nr  DEC-2019/35/B/ST9/04000 (Opus). Kierownikiem projektu

jest prof. Agnieszka Janiuk.

Poszukujemy  kandydatów  posiadających  doktorat  i  doświadczenie  w  dziedzinie

astrofizyki  teoretycznej  i  obliczeniowej.  Tematyka  naukowa projektu  obejmuje  badanie

procesu ewolucji i kolapsu masywnej gwiazdy w kontekście długich rozbłysków gamma.

Zajmujemy się również procesem nukleosyntezy ciężkich izotopów w wypływach z okolic

dysków akrecyjnych. Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku postdoka wynosi  dwa

lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających

wyników w pracy.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys  naukowy  uwzględniający  publikacje,  udział  w  projektach  badawczych,

wystąpienia konferencyjne (opatrzony  klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych).

2. List  motywacyjny,  wraz  z  krótką  charakterystyką  swoich  dotychczasowych osiągnięć  i

planowanych dalszych badań naukowych.

3. Kopia  dyplomu doktora,  lub  informacja  od  Promotora  o  planowanym terminie  obrony

rozprawy doktorskiej  (w dniu  podpisania  umowy kandydat  powinien  posiadać dyplom

doktora).

4. Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych od

samodzielnych  pracowników  naukowych,  z  opinią  na  temat  kandydata  i  jego

dotychczasowej aktywności naukowej.



Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, wpisując w

temacie  numer  referencyjny  AJ/04/2021 do  dnia  15  czerwca  2021.  Wszelkie  pytania

prosimy kierować mailem na  adres agnes@cft.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r. O wynikach konkursu kandydaci

zostaną  poinformowani  drogą  elektroniczną.   Wnioski  złożone  w  terminie  do  połowy

czerwca  2021  r.  będą  w  pełni  rozpatrzone.  Kandydaci  mogą  zostać  poproszeni  o

przedstawienie seminarium w formie on-line.  W wypadku niewyłonienia odpowiedniego

kandydata oferta pozostanie aktualna do czasu obsadzenia oferowanego stanowiska. Termin

podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany na październik 2021,  lecz może być

negocjowany.

Więcej  informacji  na  temat  projektu  i  badań grupy astrofizycznej  w CFT PAN można

znaleźc na stronie http://www.cft.edu.pl/astrofizyka.
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Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia:

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016
r.) informuje, iż:

1. Administratorem,  czyli  podmiotem decydującym,  o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane os-
obowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w  Warszawie
Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu
udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/

2. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może
się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem możesz
się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@cft.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 
studia;

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a 
w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane
archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnieni 
przez administratora pracownicy oraz członkowie uczelnianych komisji rekrutacyjnych;

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku ich niepodania nie będą
Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania;

3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CFT PAN, w  celu za-
pewnienia warunków pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia. Podaję
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z
treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych os-
obowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………
Data, podpis kandydata
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