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Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 

 

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w 

CFT PAN w ramach projektu badawczego „Efektywne zestawy bramek kwantowych i 

płytkie obwody kwantowe” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie 

umowy UMO-2020/37/B/ST2/02478. Kierownikiem projektu jest  

Prof.  Adam Sawicki. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień 

doktora (ale nie wcześniej niż w roku 2015), lub mają otwarty przewód doktorski i uzyskają 

stopień doktora przed podjęciem pracy. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą 

badawczą w dziedzinie matematycznych podstaw teorii informacji i obliczeń 

kwantowych. Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie w teorii informacji 

kwantowej oraz wiedzę i umiejętności z teorii reprezentacji grup oraz teorii macierzy 

losowych. Do zadań zatrudnianych adiunktów będzie należało opracowanie nowych metod 

analizy t-designów, efektywnych zbiorów bramek kwantowych oraz krótkich obwodów 

kwantowych.  

 

Kandydaci powinni przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty: 

1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne 

osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia 

konferencyjne). 

2. Co najmniej jeden list rekomendacyjny (wysłany przez osobę dającą rekomendacje 

bezpośrednio na adres: rekrutacja@cft.edu.pl ) 

3. Uwierzytelnioną kopię dyplomu doktorskiego lub opinię opiekuna rozprawy o 

stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej. 

4. Podpisana klauzula RODO. 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną (tylko pliki .pdf) na adres e-mail 

rekrutacja@cft.edu.pl. do dnia 15.01.2023 r. W tytule e-maila prosimy o dopisanie numeru 

referencyjnego: AS/17/2022. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2023. O wynikach konkursu 

kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zwycięzca konkursu zostanie 

zatrudniony na okres 24 miesięcy.  Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 1 marca 

2023 roku (do negocjacji). Proponowane wynagrodzenie 8200 PLN netto miesięcznie.  

 

mailto:rekrutacja@cft.edu.pl
mailto:rekrutacja@cft.edu.pl


 

 
data, czytelny podpis  

 

 

 

 
 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) 

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 uzna, Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

              

Obowiązek informacyjny dla pracownika na podstawie artykułu 13 RODO: 

http://www.cft.edu.pl/
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