
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Doktorant 

Dziedzina:  Fizyka 

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

Stypendium 

Liczba ofert pracy:   1 

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

3000 PLN 

Data rozpoczęcia pracy:   1 stycznia 2022 

Okres zatrudnienia:  13 miesięcy (do 31 stycznia 2023) 

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

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski 

Kierownik/kierowniczka projektu: prof. dr hab. Piotr Sułkowski 

Tytuł projektu:  

Random matrix models: from biomolecules to topological recursions 

Projekt jest realizowany w ramach programu Team Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej 

Opis projektu:  

Oferujemy pozycję doktoranta 1 stycznia 2022 do 31 stycznia 2023, w ramach 
projektu Team „Random matrix models: from biomolecules to topological 
recursions” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowanego w ramach 
programu Inteligentny Rozwój. Jest to interdyscyplinarny projekt, którego 
celem jest rozwój teorii modeli macierzowych, topologicznych rekurencji, oraz 
pokrewnych niezmienników topologicznych, zrozumienie ich roli w różnych 
współczesnych zagadnieniach fizyki matematycznej, oraz użycie takich 
narzędzi do opisu topologicznych i kombinatorycznych własności biomolekuł. 

Zadania badawcze:  

Prowadzenie badań dotyczących niezmienników topologicznych związanych z 
teorią macierzy losowych oraz pojawiających się w fizyce 
teoretycznej/matematycznej. Aktywny udział w pracach i inicjatywach grupy 
badawczej kierownika projektu. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub równoważny, lub 
też mieć status studenta studiów doktoranckich. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową 
podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem. 

2. Informacja 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. 

3. CV 
4. Opis zainteresowań naukowych. 
5. List rekomendacyjny. 
6. Listę publikacji. 
7. Dyplom magistra lub równoważny, lub potwierdzenia bycia 

studentem studiów doktoranckich. 

 



 
 

 
 

Oferujemy: 
Opiekę nad doktorantem, pracę nad interesującymi i aktualnymi problemami 
badawczymi, stypendium 3000 PLN. 

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

http://psulkows.fuw.edu.pl/team/ 

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

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/704110 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 

Candidates should send all documents to by e-mail to psulkows[at]fuw.edu.pl 
(with "Team – PhD position" in the subject line), and also bring/send the 
originals to Piotr Sułkowski.  

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
5 grudnia 2021 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.  

 


