
OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dziedzina: elektronika, inżynieria materiałowa

Sposób wynagradzania: stypendium

Liczba ofert pracy:  1

Kwota stypendium: 3500 PLN netto

Data rozpoczęcia pracy:  01.10.2017r.

Okres zatrudnienia: Do 09.2019

Instytucja:
Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, 
Politechnika Warszawska

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Słoma

Tytuł projektu: 

Functional heterophase materials for structural electronics

Projekt jest realizowany w ramach programu FIRST TEAM Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: 

Opracowanie i charakterystyka grupy materiałów kompozytowych, 
dostosowanych właściwościami do technik wytwarzania przyrostowego 
(druku 3D) dla potrzeb elektroniki strukturalnej. W toku realizacji 
projektu zostaną przebadane kompozyty na bazie polimerów i fazy 
metalowej, węglowej, ceramicznej, materiałów półprzewodnikowych i 
innych rodzajów fazy funkcjonalnej – w tym również w formie 
nanomateriałów – ukierunkowane na techniki FDM, SLS, druku 
bezpośredniego, PolyJet, druku aerozolowego.

Zadania badawcze: 1. Przygotowanie próbek materiałów kompozytowych dla technik 
FDM i druku bezpośredniego

2. Analiza właściwości elektrycznych, mechanicznych i 
termicznych

3. Opracowanie modeli metodą elementów skończonych



4. Konstrukcja specjalistycznego sprzętu badawczego i 
demonstratorów

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Znajomość tematyki z zakresu technologi elektroniki, 
technologii materiałów kompozytowych, technik wytwarzania 
przyrostowego lub druku.

2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 
analizę literatury specjalistycznej i przygotowanie artykułów 
naukowych.

3. Dyspozycyjność w zakresie 40h tygodniowo.

Lista wymaganych dokumentów:

1. CV zawierające listę publikacji i wystąpień, oraz opis osiągnięć
naukowych i technicznych, 

2. Skan dyplomu magisterskiego,

3. Krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych kandydata.

Oferujemy:

Ekscytujące dwa lata pracy naukowej w młodym, pełnym 
energii zespole badawczym. Kandydaci powinni spodziewać 
się wyzwań w obszarach najnowszych technologii jak druk 3D, 
elektronika i nanomateriały.

Dodatkowe informacje o rekrutacji 
(np. adres strony www): 

Link do strony Euraxess (dotyczy 
ogłoszeń na stanowiska doktorantów 
i młodych doktorów):

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/241123

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): mars@mchtr.pw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2017r.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu
rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późń. zm.)”


