
 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI,  

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW 

MIASTO: WARSZAWA 

STANOWISKO: ADIUNKT 

GRUPA PRACOWNIKÓW: BADAWCZA 

DYSCYPLINA NAUKOWA: FIZYKA 

DATA OGŁOSZENIA: 5 GRUDNIA 2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 STYCZNIA 2020 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 24 STYCZNIA 2020 

STRONA WEB: WWW.SLCJ.UW.EDU.PL 

SŁOWA KLUCZOWE: EKSPERYMENTALNA FIZYKA JĄDRA ATOMOWEGO, SPEKTROSKOPIA 

PROMIENIOWANIA GAMMA, STRUKTURA JĄDRA ATOMOWEGO 

 

Do konkursu mogą ̨przystąpić ́osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późniejszymi 
zmianami).  

OPIS: 

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ) zaprasza 

do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko badawcze adiunkta. Od kandydatów 

oczekujemy gotowości do prowadzenia badań naukowych z dziedziny eksperymentalnej 

fizyki jądra atomowego. Kandydat powinien posiadać udokumentowany dorobek naukowy 

związany z badaniami struktury jadra atomowego, jak również doświadczenie 

w wykonywaniu pomiarów przy wykorzystaniu wielodetektorowych układów spektrometrów 

promieniowania gamma i cząstek naładowanych. Preferowani będą kandydaci mający 

doświadczenie w wykorzystaniu techniki wzburzeń kulombowskich. Wybrany kandydat 

będzie pracował w grupie badawczej w ŚLCJ, która prowadzi prace naukowe na własnym 

układzie doświadczalnym wykorzystując wiązkę cyklotronu U-200P, a także we współpracy 

z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Oczekuje się, że wybrany kandydat będzie również 

zaangażowany w prace organizacyjne i dydaktyczne prowadzone w ŚLCJ a także będzie 

aktywnie pozyskiwał środki finansowe na badania.  



 

 

Proponowane zatrudnienie jest na okres 2 lat z możliwością przedłużenia stosownie do 

wymogów prawa.  

Kandydat musi mieć stopień doktora nauk fizycznych ze specjalnością fizyka jądrowa. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty: 

 Podanie o zatrudnienie; 

 Życiorys; 

 Informację o dotychczasowej działalności naukowo-dydaktycznej; 

 Listę publikacji; 

 Kopię dyplomu doktorskiego; 

 Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych. Są one poufne i powinny być 

przesłane bezpośrednio do sekretariatu ŚLCJ na adres e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl. 

 Opinię kierownika grupy badawczej w ŚLCJ, do której kandydat dołączy. 

 Kwestionariusz osobowy dostępny na: 

http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=dbc851bf-d498-4cfd-91ef-

d492b663dcaf&groupId=6171460 (format RTF) 

lub 

http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=553fa602-d71f-48a8-aa8c-

2956c09a042b&groupId=6171460 (format PDF). 

 Podpisane zgody dołączone do niniejszego ogłoszenia. 

 

Dokumenty w języku polskim lub angielskim należy przesłać pocztą: 

 KONKURS 2019 

 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 

 Uniwersytet Warszawski  

 ul. Pasteura 5a 

 02-093 Warszawa 

oraz elektronicznie (w formacie pdf) na adres: 

 slcj@slcj.uw.edu.pl. 

Komisja kwalifikacyjna może przeprowadzić wywiady z kandydatami w terminach, o których 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę ̨ do dalszego 
postępowania.  

http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=dbc851bf-d498-4cfd-91ef-d492b663dcaf&groupId=6171460
http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=dbc851bf-d498-4cfd-91ef-d492b663dcaf&groupId=6171460
http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=553fa602-d71f-48a8-aa8c-2956c09a042b&groupId=6171460
http://portal.uw.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=553fa602-d71f-48a8-aa8c-2956c09a042b&groupId=6171460


 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z Rozporządzenia 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), Uniwersytet Warszawski informuje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z 
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu 
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie 
Warszawskim;  

4. Podane dane będą ̨przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, 
pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;  

6. Dane nie będą ̨udostępniane podmiotom zewnętrznym;  
7. Dane przechowywane będą ̨przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych;  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

KLAUZULA ZGODY  

Wyrażam zgodę ̨na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, 
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na 
Uniwersytecie Warszawskim.  

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

.................. ................................. 

(miejscowość i data)  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 



 

 

 
………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………  
(jednostka organizacyjna UW) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie 

Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.  

 

 

 

 

Warszawa, dnia……………….. 

 

 

 

………………………………….. 
                             (podpis) 

 


	OPIS:

