I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złoĘó następujące dokumenty:
1, wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2. naukowe curriculum vitae,
3. odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu nadania stopnia naukowego
doktora
4. oświadczenie kandydata, żę Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego
podstawowym miejscem pracy
5. oświadczeniepotwierdzające, że kandydat:
o posiadapełnązdolnośćdo czynnościprawnych
O
nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym zaptzestępstwo umyślne
a
nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce korzysta zpełni praw publicznych.
Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora jest zobowiązarly zŁożyc następujące dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2. naukowe curriculum vitae,
3. odpis pisma poświadczającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
doktora habilitowanego,
4.
wykaz publikacji, studiów, referatów, patentów, osiągnięć projektowych,
konstrukcyjnych lub technologicznych, wdrozeń i innych,
5.
vrrykaz wypromowanych doktorów z podaniem imienia i nazwiska, tematu ich pracy
doktorskiej oraz miejsca i daty obrony,
6, wykaz osób, którym otwarto przewody doktorskie, z uwzględnieniem danych
lvymienionych w pkt. 5,
7. wykaz recęnąI w ptzewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzjt
wydawnlczych,
8. informacje o udziale w konferencjach naukowych.
9. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego
podstawowym miej scem pracy
10, oświadczeniekandydata, że:
o posiada pełną zdolnośćdo czynnościprawnych
nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowy m za ptzęstępstwo umyślne

nie zostil, ukarany karą

o szkolnictwie wyższym i nauce
korzysta w pełni praw publicznych,

dyscyplinarną wymienioną

III. TERMINY

Dokumenty należy złożyó w Instytucie Fizyki,

ul. Aleja

w ustawie

Prawo

Powstańców Wielkopolskich

85-090 Bydgoszcz w terminie do 30.11.2018 r.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursy w pierwszym terminie, drugi termin: 15.01.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu w 14 dni od wymienionej daty.
Przewidyw ane zatrudnienie : 0l.02.2019r,

Wydxinirł fufa
dr łzab, iłłź"

,

Fizyki i 'I*chniki
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Formularz zgłoszeniowy na stronę MNiSzW

(:ęrykpolski)
szczegóĘ na stronie http://www.nauka.gov.pllministerstwo/praca/
IN

S

TYTUC JA : Uniwersytet Kazimięrza Wielkie go

MIASTO: Bydgoszcz
STANOWI SKO : Profesor zlvy czajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: ftzyka ciała stałego,.,.............
DATA OGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OF'ERT: 30.11.ża18 lub 15.0I.2019
[,INK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: ftzyka ciała stałego, optyka, fizyka medyczna, luminescencja, scyntylatory,
nanotechnologii

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wydział Matematyki, Fizyki

i

Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogłasza konkurs na
stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki UKW.
Wybrany kandydat powinien posiadać tytuł profesora tytularnego (zgodnie z polskim prawem - lub
odpowiednik) i specjalizować się w zakresie doświadczalnej fizyki ciała stałego. Dziędziną naukową
kandydata powiną być fizyka ciŃa stŃego, rozszerzona do inżynierii materiałowej, optoelektronlki oraz
ftzyki medycznej, z naciskiem na opracowanie nowych materiałów luminescencyjnych i scyntylacyjnych,
jak również innych materiałów funkcjonalnych optoelektroniki za pomocą różnego rodzaju
nanotechnologii. Wnioskodawca powinien równiez mieć doświadczenie w opracowaniu materiałów
optoelektronicznych za pomocą wzrostu kryształów ze stopu oraz warstw z fazy ciekłej. Doświadczenie
wnioskodawcy powinno także pokrywać metody badań właściwości
strukturalnych materiałów
(spektroskopia Ramana, mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska) oraz optycznychwłaściwości
materiałów (absorpcja, katodo-, foto- i termoluminescencja, oraz luminescencja foto-stymulowana, a
takźe radiospektroskopia EPR i NMR),

Od Kandydat również są wymagane udokumentowane doświadczenie akademickie w zasięgu studiów
licencjackich i magisterskich, skutecznośćw uzyskaniu funduszy na badanie naukowe w zasięgu
krajowym i międzynarodowym, umiejętności w kierowaniu zespołem badawczym oraz doskonałą
komunikacje interpersonalną, ustną i pisemną.

Formularz zgłoszeniowy na stronę Ml\iSzW
aęzyk angielski)
szczegóły na stronie http ://www.nauka. gov.pVministerstwo/praca/
IN

S

TITIJTI ON : Kaztmlęrz Wielki University

CITY: Bydgoszcz. Poland,...

POSITION: Fullprofessor..
DISCIPLNE: Solid

State Physics

POSTED:

EXPIRES: 30.11.2018 lub

KEY WORDS: solid

15.01 .2019.........

state physics, scintillators, nanotechnology and nanoscience.,...,...

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The Institute of Physics at the Department of Mathematics, Physics and Technical Science of Kazimierz
Wielki University invites applications for a full professor position in experimental solid state physics
starting from 30.1 1 .201 8,15.0 l .2019.
The successful candidate should have the title of full professor (according to polish law _ or equivalent)

and sPecialize in experimental solid state physics. The scientific field of the applicants should be in solid
state PhYsics (extended to the material engineering, optoelectronic and medical physics) with an emphasis

on the develoPment of the novel luminescent and scintillation materials, as well other materials for the
functional oPtoelectronic, using different kinds of nano-technology and nano-science. The applicant
should have also the experience in the production of optoelectronic materials using the crystal growth
from the melt and single and polycrystalline crystalline f,rlm growth methods from the melt_solution,
The successful applicant will assume responsibility for Institute of physics in its full scientific breadth.
Besides a strong scientific background, confirmed by the publication in high-level JCR journals and high
Hirsh factor value, the applicant should have competence in the scientific leadership of a large research
unit. ComPetencies of the Institute of Physics lie in the design and synthesis of novel luminescent and
functional oPtoelectronic material materials, including production of these materials using different kinds
of nanotechnologY, crystal growth and growth of single crystalline films, their theoretical modeling and
their advanced characterization. Applicant experience in the methods of characterization of materials can
covered the structural research (Raman spectroscopy, SEM, X-ray diffraction) and optical investigations
(absorPtion, cathodoluminescence, photoluminescence, thermoluminescence and photostimulated
luminescence as well as EPR and NMR radiospectroscopy).
Also required are a large experience in obtaining and management of the domestic and international
research Projects as well as the experience in the leading of scientific research units. The candidate is
exPected to have a reach academic experience at the undergraduatę and graduate levels as well as
excellent interpersonal, otal and written communication skills.

