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oglasza ltonlłtlrs na stanowislro asystenta naukołvcgtl w Zakładzio lrizylii Poryicrzchni
1Nanostrulitut, lv lnstytucic trizylri la Wydziale Mittcnlatl,ki, Fizl,ki i lnlilrlllatyl<i tJMCS

200_5r,(t.j.Dz..|.l.z20l(lr.ptlz. l812z.ez,łl,)orazw§latucictJMCSzdllial4czefwca2006r.zel_nl.

l. KIłY'l'[lU AMI l(WA L l F l I(AC Y.l NYlVl I I(ON I{U RSU SĄ :

- posiadalie stopnił naukorvcgo cloktoLa w zakręsie nauk lizycznvclt ltrb chenliczll),clr trzyskanego nie wcześnicj niz
7 lat ptzec1 rokient zatrudniellia w projekcie (do olircstt tcgo nie wlicza się urlopu nraciet,zyrisl<iego, cioclati<orł,ego tlrloprt
lnacierzyriskiego, rrrlopu 11il warunkach Lrrlopu macie rzyńskiego, clociat}<owcgtl Ltrlopu na rvartlnkaclt urltl1,1u

nlacierzyrislticgo, urlopu o,icorvsl<ie go, tlrloptr lodz,icielskicgo i urlopu wyclrowar.vczego utizielollego na zasadach

rv zrviązku z niezdolnością clo pracy, w lym spo,,vodtlrvalrt1 chorobą rvymagającą re lrabilitticji leczniczcj);
- pl,cdvspozl,c.je tlo pl,ncy rv clrnt,al<terzc nattczyciela akaclcmiclticgtl, pot,"vierdzorle o;:irlią opiekrrna llatIl<rltvego:

u ]tl,ac icnkich \!arst\\/ i llant;stl,ukt Ltl,, a rv szczcgtilllośc i :

Lrnrie.iętność 1lrowaclzcnia p<liniar,ótv i ich interpi,etac,ji,

rv lvaruttkaclt UlIV i intcrpl,ctacji wynikrirv ponliar,órv,

rv 1lisanirr ipublikolł,aniu artyl<tllówr-,u,,kula,ych rł, czaso|risnracll ttlięclzvltartrcltll.vych w ollszat,zc l'izyki/chclnii
nanostlulttitr i porłicll,zchrr i.

e) zrlirjorność plogratrrórr, 'l"cX i Matlab.
Il, ZCŁOSZIINtli NA KONl{UIl,S l'OWINNO ZAWIEIłAC:

- ;lodaIrie sl<ierorvane dtl .IM lłcl<trlrtr [JIVlC]S;

- odpis dyplorrrtt rlol<tclla;
- klvcstionat,ittsz ostrbolvy ot,az źyciol,ys altlo CVi
- wyl<az publikacj i rrattliou,ych;
- wykaz osiąglrięć tratll<or,vyc|r, clyclaktycz-nych, wychoivalvcz)/ch i organizłcy.jnych:

(t, j. Dz. LJ.12016 r. poz-. l[i42 zc znl,);
- ośr.l,iadcz,ellie o poclslilrł,o,ovyn rrlic.jscu |)facy w przypacll<u zatrtrdniellia vv l]jllCS:

tl ochrollic dallych nru5nlr,yoll (t. j. l)z,, l.J. z 20 l(l r.p<>z,922 zc znl.);

o predyspozyc_jach clo pracy natlkclrvr;j.

IlI. WAl(UN Kl ZA]'|łUDNltlNlA;
- zatl,udnienie od dnia l czet,wca 21111 r. do dnia 3l stył:zllia 2020 l, l}a poclsfawie lllnowy o placę tlir czas <llrrcśltllry,

rv pclnylll lvyllliłrze cza§tl l)facy, tv podstalt tlu,;,ltl tlticjscu pritc1,,

N . Z< ;ł,OSZti N l E l}0 l(()Nl(U lts tJ NA 1,1i ZY PRZIiSŁ,ltC l\A ĄD lt ES:
U n iwel,sl,tet I\4irri i C] Llric-Sk loclorvskic j

Dziekanat WydziaItl I\,Iatenlatr,]<i, l"'izyl<i i lnlbrnrirtyki. ptll<.7A,

ttl. ]{iidziszervsliicgtl 10, ?0-03 l Ltrblirr

Tcrmitt slilrrdtnił tloltunlenttjrv uplylva rl tlnitt l0 nla,jł 20l7l,.
l{ozstrzygnięcic lionlitlrstt nłstl1;li rv tcrlninic do r,lnia l5 tnaja ż0l7 r.
Uniwcrsytct nie zapclvnia nlicszkania.
Rozstrzygnięcic ltonlttlrstr lrie sl<utlitlje narviązallicnl stosunlłtt prac1,. |}ccyzję o zatrudnienitl potlcj:ntl.ie lłcktor.
[Jniwcrsytct zastrzega so[łie pl,ttlvtl do zanlknigcia ltonlłtlrsu bez rozslrzvgnięcia.

Lrrblin, dnia lll l<wic[nia 2011 r. {l
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