
        

Konkurs na stanowisko adiunkta/profesora w Centrum Fizyki 
Teoretycznej PAN 

 Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) ogłasza konkurs na stanowisko 
pracownika naukowego w CFT PAN. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w 
dniu ogłoszenia konkursu co najmniej stopień doktora oraz dorobek naukowy, który spełnia 
wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Od kandydatów oczekujemy znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie fizyki 
teoretycznej, udokumentowanych możliwości zdobywania grantów badawczych w skali 
umożliwiającej budowanie własnego zespołu badawczego, zaangażowania w rozwój młodej 
kadry oraz woli współpracy dla rozwoju potencjału naukowego CFT PAN. Dorobek w zakresie 
badań leżących na pograniczu fizyki i matematyki podniesie wagę aplikacji. 

Zainteresowani kandydaci powinni dostarczyć następujące dokumenty w pdf: 

− list motywacyjny zawierający informację o proponowanej dacie zatrudnienia w CFT 
PAN, 

− krótką charakterystykę swoich dotychczasowych i planowanych badań, wraz z 
uzasadnieniem (maks. 4 strony),  

− życiorys naukowy, 

− listę publikacji,  
− listę kierowanych przez siebie projektów badawczych i pełnionych funkcji związanych 

z administrowaniem badaniami naukowymi, 

− oświadczenie stwierdzające, że CFT PAN będzie podstawowym miejscem pracy w 
przypadku wygrania konkursu, 

− dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego, 

− inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydatów, 

− zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku) 

Dokumenty nalezy przesłać na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Kandydaci powinni również 
uzyskać co najmniej dwa listy referencyjne wysłane niezależnie na ten sam adres e-mail. W 
temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie numeru referencyjnego CFT/17/2022. 

Kandydatka/kandydat może zostać poproszona/poproszony o publiczne przedstawienie 
swych prac naukowych w formie referatu na konwersatorium w CFT PAN. 

Termin składania dokumentów to 31 marca 2023 roku.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2023 roku. Konkurs rozstrzygnie Komisja 
wyłoniona spośród samodzielnych pracowników, oceniając dorobek naukowy, 
doświadczenie w realizowaniu grantów i potencjał naukowy kandydatów. W przypadku braku 
wystarczająco silnych kandydatów konkurs może zostać nierozstrzygnięty. 

Planowane wynagrodzenie w zakresie od 8000 do 10000 zł brutto miesięcznie. O wynikach 
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.  

Zwycięzca konkursu posiadający stopień doktora habilitowanego otrzyma propozycję 
zatrudnienia w CFT PAN na stanowisku profesora. Po roku pracy i po pozytywnej opinii 
Rady Naukowej umowa zostanie zawarta  na czas nieokreślony. 

W przypadku gdy zwycięzcą okaże się osoba przed habilitacją, zostanie jej 
zaoferowane stanowisko adiunkta. W tym przypadku zwycięzca/zwyciężczyni będzie 
zobowiązany/zobowiązana do złożenia wniosku o stopień doktora habilitowanego w ciągu 12 
miesięcy od chwili zatrudnienia. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego i po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Naukowej zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma propozycję umowy na 
czas nieokreślony. 

 

rekrutacja@cft.edu.pl


 

Załącznik: Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

            Obowiązek informacyjny dla pracownika na podstawie artykułu 13 RODO1 : 

1. Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane 
osobowe 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. Inspektor Ochrony Danych 
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. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zatrudnienia, zapewnienia świadczeń 
socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy. 
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 
czerwca 1974 r z póź zm. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane za 
Pani/Pana zgodą w celu publikacji na stronie internetowej CFT lub portalach społecznościowych. 
Dobrowolna zgoda wyrażona zostanie oddzielnym dokumentem każdorazowo w przypadku zamiaru 
użycia Pani/Pana wizerunku. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia, na następnie zostaną 
przechowywane przez 10 lat po zakończeniu zatrudnienia.  

5. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Dostęp do Pani/Pana danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy  
i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.  

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7.   Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w Kodeksie pracy jest obligatoryjne,   
a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

8.   Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Gdy Pani/Pan,uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 

………………………………………………. 

data, czytelny podpis pracownika 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) 

http://www.cft.edu.pl/
mailto:iod@cft.edu.pl

