WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs na stanowisko
A S Y S T E N T A na ROK
w Instytucie Fizyki, w Zakładzie Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. 164 poz. 1365 z póź. zm.) oraz posiadają
predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej w dyscyplinie Fizyka.
Zatrudnienie przewiduje się w Zakładzie Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki od 1 października
2018 r. na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia.
Tematyka badawcza, w którą będzie zaangażowany asystent, obejmuje zagadnienia związane ze
zjawiskami adhezji i tarcia w nanoskali.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
 dyplom ukończenia studiów na kierunku Fizyka lub Fizyka techniczna,
 ostateczny wynik studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia powyżej 4,50;
 posiadać wiedzę i doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki powierzchni, w
szczególności metod mikroskopii i spektroskopii sił atomowych, udokumentowane artykułami
naukowymi oraz komunikatami konferencyjnymi;
 wykazać się odbytymi stażami i szkoleniami naukowymi w kraju i za granicą;
 posiadać doświadczenie dydaktyczne;
 posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi lub uczestnictwo w zespołach
realizujących projekty badawcze, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność nawiązywania
kontaktów naukowych
 posiadać stopień doktora nauk fizycznych lub zaawansowany stan realizacji rozprawy doktorskiej
(otwarty przewód doktorski oraz minimum 70% stan zaawansowania pracy, potwierdzony opinią
promotora pracy doktorskiej).
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Fizyki
Technicznej (ul. Piotrowo 3, pokój 203) następujących dokumentów:
 podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
 kwestionariusz osobowy i życiorys,
 wypełniony (w części wymaganej dla kandydata) arkusz kwalifikacyjny,
 opinia opiekuna naukowego bądź – jeśli to niemożliwe – profesora lub doktora habilitowanego
o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej kandydata,
 odpis dyplomu ukończenia studiów,
 oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie zgodne z art. 109 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 06 czerwca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii komisji konkursowej lub w
przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Dziekan może konkurs
zamknąć lub unieważnić bez podania przyczyny.

