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ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta lub profesora o specjalności fizyka kwantowa

w Instytucie Fizyki

WARUNKI KONKURSU
O stanowisko adiunkta lub profesora moze się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1668 Prawo o szkolnictwie v,ryższym i nauce oraz
odpowiadaj ąca następuj ącym kryteriom kwalifi kacyj nym, odpowiednio :

a) posiadanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora lub doktora
habilitowanego w zakresie flzyki kwantowej lub chemii kwantowej,

b) udokumentowany dorobek naukowy

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące
dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2. naukowe curriculum vitae,
3. odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora naukftzycznych lub chemicznych,
4. oświadczenie kandydata, ze UniwersytetKazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym
miejscem pracy,
5. oświadczenie potwierdzające, że kandy dat:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym zaprzestępstwo umyślne,
- nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwię
wyższym i nauce,
- korzysta z pełni praw publi czny ch.

Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora jest zobowiązany ńożyć następujące
dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku,
2, naukowe curriculum vitae,
3. odpis pisma poświadczającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego w zakresie fizykikwantowej lub chemii kwantowej,
4. wykazpublikacji, studiów, referatów, osiągnięć projektowych, wdrożeń i innych,
5. v,rykaz wypromowanych doktorów z podaniem imienia i nazwiska, tematu ich pracy
doktorskiej oraz miejscai daty obrony,
6. wykaz osób, którym otwarto przewody doktorskie, z uwzględnieniem danych
wymienionych w pkt, 5,
7. v,rykazrecenĄi w przewodach doktorskich i habilitacyjnych orazrecenzji wydawniczych,
8. informacje o udziale w konferencjach naukowych,
9. oŚwiadczenie kandydata, że UniwersytetKazimięrza Wielkiego będzie jego podstawowym
miejscem ptaay,
10. oświadczenie kandydata, że:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym zaptzęstępstwo umyślne
- nie zostń ukarany kurą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce
- korzysta w pełni praw publicznych.



lIL TERMINY
Dokumenty należy złoĄó w Instytucie Fizyki, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 2,

85-090 Bydgoszcz w terminie do 31.01,2019 r.

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w pierwszym terminie, drugi termin: 30.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu w 14 dni od wymienionej daty.

Przewidywarrc zatrudnienie: 01,03.2019 r. lub 01 .I0.2019 r.

Wydziń Matematyki, Fizyki i Techniki UKW zasttzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z vłybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie
rozsttzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata
o wynikach konkursu jest równoznacznę z odrzuceniem jego oferty. Złożone dokumenty
zostaną odesłane kandydatom w terminie dwóch tygodni odrczstrzygnięcia konkursu.
Z astr ze ga s i ę możliwo ś ć niero z s tt zy gnięcia ko nkur su b e z po dani a pr zy czy ny .
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Formularz zgłoszeniowy na stronę MNiSzW
aęrykpolski)

szczegóĘ na stronie hĘ://www.nauka. gov.pl/ministerstwo/pracal

INSTYTUCJA : Uniwersytet Kazimięrza Wielkiego

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt lub profesor

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki ftzy czne

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2019 r. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w pierwszym

terminie, drugi termin: 30.04.2019 r. .

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: ftzyka kwantowa, chemia kwantowa, teoria funkcjonału gęstości, obliczenia

kwantowo-mechaniczne, energia oddzińywania

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wydziń Matematyki, Fizyki i Techniki UniwersytetuKazimierza

Wielkiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub profesora w Instytucie Fizyki UKW. Kandydat

Powinien posiadaĆ tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora/doktora habilitowanego

w zakresie ftzyki kwantowej lub chemii kwantowej, atakże specjalizować się w ftzyce kwantowej, ze

szczególnym uwzględnieniem opisu oddziaływań dyspersyjnych i obliczeń energii oddziaływan ia na

gruncie teorii funkcjonału gęstości, potwierdzone odpowiednimi publikacjami w czasopismach o zasięgu

międzynarodowym. Wymagane jest doświadczęnie dydąktyczne, prowadzenie wykładów na poziomie

uniwersyteckim z w/w dziedzin otaz doświadczenie w opiece i promotorstwie prac dyplomowych.

DodatkowYm atutem jest doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi otaz stńe zagranicznę.

Od kandydata oczekuje się zaproponowania tematyki prac badawczych w Instytucie Fizyki na Wydziale
MatematYki, Fizyki i Techniki UKW, włączenia się w prace prowadzone w tym Instytucie oraz

Prowadzenie zajęĆ dydaktycznych dla studentów Wydziału Fizyki UKW na studiach I i II stopnia.

Ponadto, oczekuje się od kandydata bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych, a także

Potwierdzonych umiejętności współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.


