
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI.

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt – młody doktor (post-doc)

GRUPA: badawczy

LICZBA STANOWISK: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA:  3.11.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  13.12.2020

LINK DO STRONY: WWW.FUW.EDU.PL

SŁOWA KLUCZOWE: atomowocienkie warstwy półprzewodnikowe, własności 
optyczne i elektronowe, ekscytony, domieszkowanie, magneto-
optyka, spektroskopia rozdzielona w czasie i techniki orientacji 
optycznej.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia adiunkta uczestniczącego w realizacji projektu
FNP  TEAM  pt.  „Atomowocienkie  półprzewodniki  dla  przyszłej  optoelektroniki”  (ATOMOPTO),
kierowanego  przez  dr.  hab.  Marka  Potemskiego  (zastępca  kierownika:  prof.  dr  hab.  Piotr  Kossacki).
Zatrudnienie będzie w wymiarze pełnego etatu na okres 13 miesięcy od 1 lutego 2021 roku w Zakładzie
Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu ATOMOPTO jest
zbadanie i uzyskanie postępu w dziedzinie nowej klasy atomowocienkich półprzewodnikowych materiałów
warstwowych – dichalkogenków metali przejściowych (S-TMDs: MoS2, MoSe2, MoTe2, WSe2, WS2). W
ramach  projektu  planowane  są  badania  własności  elektronowych  nowych  materiałów  jak  również
wytwarzanie nowych struktur i opracowanie przyrządów optoelektronicznych i fotowoltaicznych.  

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.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Wymagania:

Kandydat powinien: (i) posiadać stopień doktora z fizyki lub chemii otrzymany po 1 stycznia
2015  roku  (ii)  wykazywać  dużą  wiedzę  w  zakresie  własności  optycznych  i  elektronowych
półprzewodników, nanostruktur i systemów dwuwymiarowych, (iii) posiadać odpowiednie doświadczenie w



zakresie  wytwarzania  struktur  dwuwymiarowych  eksfoliowanych  z  materiałów  warstwowych  i/lub  w
zakresie  fizyki  i  chemii  powierzchni,   (iv) interesować się,  a najlepiej  mieć doświadczenie i  publikacje
dotyczące badań atomowocienkich półprzewodnikowych materiałów warstwowych.
Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Podstawowe obowiązki:

Doktor będzie realizował główne technologiczne cele projektu. W szczególności jego zadaniem
będzie  wytwarzanie  zaawansowanych  struktur  (heterostruktur  van  der  Waals’a)  złożonych  z  atomowo
cienkich  S-TMDs,  poprzez  zaimplementowanie  odpowiednich  układów  technologicznych  i
charakteryzacyjnych. Obejmuje to procedury eksfoliacji mechanicznej i kontrolowanego transferu, procesy
w  atmosferze  ochronnej,  metody  charakteryzacji  takie  jak  mikroskopia  optyczna  i  AFM,  rozpraszanie
Ramana z rozdzielczością mikroskopową, pomiary elektryczne, oraz projektowanie, wytwarzanie i badania
przyrządów (diod LED i/oraz  fotodiod).  Oczekuje  się,  że  kandydat  będzie  prowadził  swoją działalność
naukową  w  ścisłej  współpracy  z  pozostałymi  członkami  zespołu,  w  szczególności  studentami  i
doktorantami. 

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć dokumenty najpóźniej  13.12.2020 w sekretariacie  Zakładu
Fizyki Ciała Stałego p.3.78 ul. Pasteura 5, Warszawa lub przesłać w postaci plików PDF E-mailem na adres
Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl. Wymagane dokumenty to: 

1. List motywacyjny
2. kopię dyplomu doktorskiego
3. CV i listę publikacji ze wskazaniem dwu najważniejszych osiągnięć
4. List referencyjny od promotora doktoratu
5. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym

podpisem.

6. Informację  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  -  klauzula  informacyjna  i  klauzula  zgody  –
formularz  w  załączeniu  do  ogłoszenia  (dostępny  również  pod  adresem:
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).  W  przypadku  aplikacji  drogą  e-mailową  w
formacie PDF powinna zawierać  zeskanowany podpis.

7. Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  i  akceptacji  zasad  przeprowadzania  konkursów  na  stanowisko
nauczyciela  akademickiego  (dostępne:  https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html).   W
przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  do dnia  8.01.2021 O terminie  ewentualnej  rozmowy kwalifikacyjnej  z
komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

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

https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html
mailto:Piotr.Kossacki@fuw.edu.pl


imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem  Państwa  danych  przetwarzanych  w  ramach  procesu  rekrutacji  jest  Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy
wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

 telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo:
iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Państwa  danych  osobowych  przez  Uniwersytet  Warszawski  oraz  korzystania  przez  Państwa  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań  IOD nie  należy  natomiast  realizacja  innych spraw,  jak  np.  prowadzenie  rekrutacji  do pracy,
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do
pracy.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data
urodzenia,  dane  kontaktowe  wskazane  przez  Państwa,  wykształcenie,  kwalifikacje  zawodowe,  przebieg
dotychczasowego  zatrudnienia) będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  obecnego  postępowania
rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć
poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet  Warszawski w
celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych
osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć
poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9
ust.  1  RODO  które  zostały  zawarte  w  (np.  CV,  liście  motywacyjnym  oraz  innych
załączonych  dokumentach)  przez  Uniwersytet  Warszawski  w  celu  mojego  udziału  w
procesie rekrutacji. 

Uniwersytet  Warszawski  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe,  także  w  kolejnych  naborach
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w celu  wykorzystania  ich
w kolejnych  naborach  prowadzonych  przez  Uniwersytet  Warszawski  przez  okres

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
2 Art.  6  ust.  1  lit.  b  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1,
z późn. zm.) (dalej RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
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najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie  powyższe  zgody mogą Państwo wycofać  w dowolnym momencie  m.in.  wysyłając  maila  na
adresKliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy  jednocześnie,  że  wycofanie  przez  Państwa  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres
trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W  przypadku  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na  wykorzystywanie  danych  osobowych  dla  celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy. 
Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą
przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.
Odbiorcami  danych  mogą  być  także  podmioty,  którym  administrator  zleci  wykonanie  określonych
czynności,  z  którymi  wiąże  się  konieczność  przetwarzania  danych  osobowych,  jak  np.
…………………………………………………….
(wpisz wszystkich odbiorców danych)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy
prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-
Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane będą chronione przez
standardy określone Tarczą  Prywatności,  zatwierdzoną przez Komisję  Europejską.8 Zapewni to  Państwa
danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uznają  Państwo,  że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………..                               …………………………………………..
(miejscowość i data)  (podpis kandydata)

6 Art. 7 ust. 3 RODO;
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
8 https://www.privacyshield.gov


