
 

Kraków 05 stycznia 2022 r. 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt  
Zakładzie Teorii Cząstek /NZ42/Oddziału Fizyki Teoretycznej /NO4/. 

 

Zakres zadań: 
Kandydat będzie pracował w projekcie związanym z wyznaczaniem rozkładów partonowych w protonie oraz jądrach 
atomowych. Między innymi jego zadaniem będzie wprowadzenie nowych obliczeń teoretycznych do środowiska 
analizy rozkładów partonowych oraz przeprowadzenie analiz wykorzystujących takie nowe obliczenia. 
 
Warunki do spełnienia:   
-doświadczenie w fizyce cząstek, 
-elementarnych lub pokrewnej dziedzinie, 
- umiejętność programowania w języku C++, 
- umiejętność programowania w języku Python, 
- biegła znajomość języka angielskiego. 

 
Mile widziana: 
-doświadczenie w QCD, 
- doświadczenie w obliczeniach perturbacyjnych wyższych rzędów, 
- doświadczenie w metodach Monte Carlo i modelowaniu statystycznym. 
 
Zgłoszenia: 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie 18 lutego 2022 r. z dopiskiem:  
„Konkurs adiunkt NZ42” na adres: 

 
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych  
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
lub w formie elektronicznej na adres: jobs@ifj.edu.pl 
 
Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane 
kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (życiorys),  
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dr hab. Aleksander Kusina 
Aleksander.Kusina@ifj.edu.pl 

 https://www.ifj.edu.pl/kariera/zasady-zatrudniania/ 

https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no5/nz55.php
mailto:jobs@ifj.edu.pl


 

- spis osiągnięć naukowo-badawczych (np. wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte 
staże) ze wskazaniem dwóch najważniejszych publikacji naukowych, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 
motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne 
kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego 
dokumentach. 

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych 
kandydata. 
 


