
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska: 
Postdoc w projekcie naukowym Międzynarodowej Agendzie 
Badawczej AstroCeNT 

Dziedzina: 
Informatyka: Computer Science: machine learning, deep learning, 
signal processing, distributed computing 

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w 
ramach umowy o pracę/stypendium): 

Umowa o pracę 

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium (“X0 000 
PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. 
orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to 
X 000 PLN”): 

14.000,00 zł brutto (przewidywane wynagrodzenie netto: ok. 

9.400,00 zł) 

Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2022 (do negocjacji) 

Okres zatrudnienia: Do 30.06.2023 (z opcją przedłużenia) 

Instytucja (zakład/instytut/ wydział / 
uczelnia / instytucja, miasto):  

Zakład AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 
Polskiej Akademii Nauk 

Kierownik/ kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Leszek Roszkowski 

Tytuł projektu: 

 

International Research Agenda AstroCeNT: Particle Astrophysics 
Science and Technology Centre  

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe 
Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu: 

Zapraszamy do aplikowania na jedno stanowisko postdoc w 
dziedzinie machine learning i signal processing w AstroCeNT, 
nowym międzynarodowym Centrum Doskonałości Astrofizyki 
Cząstek w Warszawie (więcej informacji poniżej). 

Od kandydatów oczekuje się dołączenia do grupy „Scientific 
Computing & Information Technology Group” kierowanej przez 
prof. Piotra Gawrona i zaangażowania się w badania (w zależności 
od umiejętności kandydata): 

- przetwarzanie i analiza wielowymiarowych szeregów czasowych 
dla danych pochodzących z macierzy czujników; 

- rekonstrukcja obrazu w pozytonowej tomografii emisyjnej czasu 
przelotu; 

- rekonstrukcja położenia zdarzeń w argonowym detektorze 
ciemnej materii; 

- rozwój modeli kwantowego uczenia maszynowego. 

Podstawowym obowiązkiem osób zatrudnionych na tym 
stanowisku jest prowadzenie badań teoretycznych oraz 
opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów w 



 
 

 
 

oparciu o tradycyjne techniki przetwarzania sygnałów lub modele 
uczenia maszynowego. 

Stanowisko będzie znajdować się w AstroCeNT w Warszawie. 

Poszukujemy kandydatów, którzy uzyskali doktorat z informatyki, 
fizyki lub matematyki lub dziedzin pokrewnych w ciągu ostatnich 5 
lat. Kandydaci, których obrona doktoratu się zbliża będą również 
zapraszani do aplikowania (do rozpoczęcia zatrudnienia wymagany 
będzie stopień naukowy doktora). 

W szczególności poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w 
uczeniu maszynowym, analizie danych, przetwarzaniu sygnałów i 
obliczeniach kwantowych. Wymagamy od kandydatów dużego 
doświadczenia w tworzeniu oprogramowania.  

Stanowisko jest dostępne od zaraz.  

Astrocent (https://astrocent.camk.edu.pl) powstał 1 lipca 2018 r. 
po przyznaniu prawie 38 mln zł (prawie 9 mln euro, ponad 10 mln 
USD) w ramach Program Międzynarodowe Agendy Badawcze 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, patrz: 
https://www.fnp.org.pl/pl/projekt-astrocent-zdobyl-finansowanie-
w-programie-mab. 

Badania w AstroCeNT prowadzone są w dziedzinie fizyki oraz w 
powiązanych z tym zastosowaniach w technice. Po stronie fizyki 
koncentrują się przede wszystkim na badaniach fal grawitacyjnych i 
ciemnej materii, a także na pokrewnych zagadnieniach astronomii, 
kosmologii cząstek i fizyki cząstek. Od strony techniki, naszym 
głównym celem jest specjalizacja w badaniach i rozwoju 
ultraczułych instrumentów do eksperymentów astrofizyki cząstek o 
ekstremalnie niskim tle i niezwykle małych liczbach przypadków, 
przede wszystkim, ale nie wyłącznie:  

• narzędzi do poszukiwania ciemnej materii, w szczególności 
modułów fotopowielaczy krzemowych, w ramach współpracy 
DarkSide i Global Argon Dark Matter, oraz  

• narzędzi do badania fal grawitacyjnych, zwłaszcza czujniki 
sejsmiczne, w ramach współpracy Advanced Virgo/Ligo i Einstein 
Telescope. 

W AstroCeNT istnieje obecnie sześć międzynarodowych grup 
badawczych składających się z fizyków i inżynierów:  

1. Systemy fotopowielaczy krzemowych dla astrofizyki 
cząstek i fizyki medycznej (kierownik: dr Marcin Kuźniak)  

2. Czujniki sejsmiczne (prof. Tomasz Bulik)  
3. Elektronika oraz akwizycja i przetwarzanie danych (dr inż, 

Mariusz Suchenek)  
4. Ultraczyste fotopowielacze krzemowe i związana z nimi 

elektronika odczytu danych (dr Masayuki Wada)  
5. Obliczenia naukowe i techniki informacyjne (dr hab. inż. 

Piotr Gawron)  

https://www.fnp.org.pl/pl/projekt-astrocent-zdobyl-finansowanie-w-programie-mab
https://www.fnp.org.pl/pl/projekt-astrocent-zdobyl-finansowanie-w-programie-mab


 
 

 
 

6. Astrofizyka cząstek (prof. Leszek Roszkowski). 

Przewiduje się, że AstroCeNT będzie angażował się również w inne 
obszary dziedziny astrofizyki cząstek oraz będzie rozwijał 
potencjalne zastosowania technologiczne w sektorze hi-tech i w 
medycynie. W ciągu następnych kilku lat Centrum planuje osiągnąć 
stan około 40 badaczy, w tym liderów grup, ich zespołów, 
doktorantów i gości pracujących w międzynarodowym, 
anglojęzycznym środowisku. Kierownikiem Centrum jest prof. 
Leszek Roszkowski.  

AstroCeNT nawiązał bliską współpracę z kilkoma instytucjami w 
Europie i poza nią, w szczególności z naszym partnerem 
strategicznym APC (Astroparticles and Cosmology Laboratory) w 
Paryżu oraz instytutem McDonalda w Kanadzie.  

AstroCeNT jest dogodnie zlokalizowany w centrum Warszawy, z 
łatwym dojazdem z dworców kolejowych i lotnisk. Zajmuje szereg 
przestronnych i nowoczesnych laboratoriów i biur na ostatnim 
piętrze nowoczesnego budynku https://www.cziitt.pw.edu.pl/ 
Politechniki Warszawskiej. Centrum jest ponadto wygodnie 
skomunikowane z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz główną siedzibą Centrum Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika przy ul. Bartyckiej 18.  

W AstroCeNT bardzo ceniona jest różnorodność kandydatów i 
przywiązuje się dużą wagę do równości szans. 

Zadania badawcze: 

1. Aktywny udział w programie badawczym AstroCeNT. 

2. Aktywna współpraca z innymi zespołami badawczymi w 
AstroCeNT. 

3. Przygotowanie do ubiegania się o granty. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Umiejętność pracy i współpracy w zespołach badawczych w 

konkurencyjnym środowisku. 

2. Silne osiągnięcia w poprzednich badaniach. 

3. Potencjał do przyciągnięcia dotacji. 

Lista wymaganych dokumentów: 

• CV, 

• oświadczenie o zainteresowaniach naukowych, 

• wykaz publikacji, 

• kserokopię dyplomu doktora (jeżeli istnieje), 

• kopia pracy doktorskiej (jeśli nie jest poufna), 

• co najmniej dwa, najlepiej trzy listy referencyjne, 

• skan podpisanego formularza RODO (dostępny pod 

adresem https://www.camk.edu.pl/about/ochrona-

danych-osobowych/#rodocent).  

Oferujemy: 

1. Międzynarodowe, anglojęzyczne środowisko 

badawczego w nowym centrum doskonałości. 

2. Możliwość rozwijania badań w zakresie opracowania 

urządzeń pomiarowych dla eksperymentów 

astrofizycznych wraz z innymi zespołami w AstroCeNT. 



 
 

 
 

3. Finansowanie badań, podróży i podstawowego 

wyposażenia. 

4. Zaplecze naukowe, organizacyjne i techniczne, w tym 

standardowe zaplecze badawcze. 

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

https://astrocent.camk.edu.pl/ 

Więcej informacji udzieli prof. Piotr Gawron 

(gawron@camk.edu.pl)  

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na 
stanowiska doktorantów, liderów i młodych 
liderów zespołów badawczych): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/780760  

Adres przesyłania zgłoszeń: 
recruitment at astrocent.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
5 czerwca 2022  

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczeniu w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez instytucję prowadzącą rekrutacje. 

https://astrocent.camk.edu.pl/
mailto:gawron@camk.edu.pl
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/780760

