
Z a r z ą d z e n i e Nr 3/2017/Pw 

Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego  

Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 30 marca 2017  r. 

 

w sprawie 

ogłoszenia  konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Fizyki Jądrowej  

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

 

Na podstawie art. 52, 54 ust. 1, 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk  

(Dz. U. nr 96, poz. 619 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt. 2 Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej  

im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora 

Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 lipca 2015 r.: 

 

§ 1 

Ogłaszam konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Fizyki Jądrowej  

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej 

Układów Złożonych (NZ 52). 

 

§ 2 

Ustalam warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko profesora wizytującego oraz 

warunki przeprowadzenia konkursu, które zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Powołuję komisję, w skład której wchodzą: 

 

- prof. dr hab. Tadeusz Lesiak – przedstawiciel Dyrektora, 

- dr hab. Czesława Paluszkiewicz – kierownik jednostki organizacyjnej. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.    

 

      Dyrektor 
 Instytutu Fizyki Jądrowej 
    im. H. Niewodniczańskiego 
  Polskiej Akademii Nauk 
 

 

    Prof. dr hab. Marek Jeżabek 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017/Pw 
 

 
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: profesora wizytującego 
w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ 52). 
 
Zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko profesora w IFJ PAN określa załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Dyrektora Nr 22/2015 dostępny na stronie internetowej Instytutu https://www.ifj.edu.pl/int/zarz/2015/z22.pdf?lang=pl 
 
ZAKRES ZADAŃ: 
 
Obowiązkiem kandydata będzie prowadzenie badań w zakresie wykorzystania spektroskopii promieniowania X,  
z wykorzystaniem zarówno laboratoryjnych źródeł promieniowania X, promieniowania synchrotronowego oraz lasera 
na swobodnych elektronach. Ponadto, obowiązkiem kandydata będzie prowadzenie szkoleń dla doktorantów oraz 
nadzór nad ich badaniami, składanie wniosków aplikacyjnych o czas pomiarowy na wiązkach promieniowania 
synchrotronowego, XFEL, występowanie z wnioskami o granty badawcze, oraz planowanie rozwoju tematyki 
spektroskopii promieniowania X. 

 
Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie do 14 kwietnia 2017 r. na adres: 

 
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
z dopiskiem „Konkurs 3/2017/Pw NZ52” 
lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ifj.edu.pl 

 
WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 
 
 stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie fizyka,  
 doświadczenie i bieżąca aktywność w zakresie spektroskopii promieniowania X, 
 odbycie stażu w zagranicznej jednostce naukowej prowadzącej badania z wykorzystaniem promieniowania 

synchrotronowego, 
 doświadczenie w projektowaniu i budowie spektrometrów, aparatury umożliwiającej prowadzenie badań 

technikami XAS/XES/RXES/RIXS, 
 znajomość tematyki spektroskopii promieniowania X z wykorzystaniem źródeł XFEL, 
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie prezentacji  

i przygotowania publikacji.  
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
 życiorys zawierający informacje o przebiegu kariery zawodowej,  
 spis publikacji wraz z liczbą cytowań oraz impact factor’em, 
 listę wystąpień konferencyjnych, nagród i innych osiągnięć naukowych, 
 list rekomendacyjny lub inne dokumenty potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne 

określone w ogłoszeniu o konkursie, 
 plany naukowe związane z zatrudnieniem w Instytucie, 
 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
 
Zgłoszenia mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych 
kandydata. 

 
 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 października 2017 r. 
 

Forma zatrudnienia:  
 na czas określony do 30 września 2020 r.  

 
INNE INFORMACJE:  
 
Pytania merytoryczne dotyczące tego konkursu można kierować do prof. dr hab. Wojciecha M. Kwiatka na adres: 
wojciech.kwiatek@ifj.edu.pl 

 
 


