
	
	

	
	

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Student 

Dziedzina:  
Fizyka Materii Skondensowanej, Obliczenia kwantowe, Fizyka Obliczeniowa, 
Topologiczne Stany Materii, Spintronika, Fizyka Mezoskopowa, Fizyka Ciała 
Stałego, Nanofizyka, Fizyka Nanourządzeń 

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

Liczba ofert pracy:   2 

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

2 500 PLN/miesiąc (stypendium, nieopodatkowane) 

Data rozpoczęcia pracy:   1 lipca 2021 

Okres zatrudnienia:  1.07.2021 – 30.06.2022 (12 miesięcy) 

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

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie 

Kierownik/kierowniczka projektu: dr inż. Paweł Szumniak 

Tytuł projektu:  

Spin and topological states in hybrid semiconducting-superconducting 
nanostructures for scalable quantum computation 
 
Projekt jest realizowany w ramach programu HOMING Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Celem projektu jest zaprojektowanie, teoretyczne przebadanie i symulacja 
działania prototypowych hybrydowych nanourządzeń złożonych z 
półprzewodników i nadprzewodników służących jako podstawowe elementy 
skalowalnej hybrydowej architektury komputera kwantowego, w którym 
informacja kwantowa zakodowana jest zarówno w stanach spinowych jak i 
topologicznych. 

Projekt zakłada intensywną współpracę z naukowcami (prof. Daniel Loss, prof. 
Jelena Klinovaja) z Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria) z zespołu 
„Condensed Matter Theory and Quantum Computing Group” oraz z badaczami 
z “International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with 
Topological Matter – MagTop” z IF PAN w Warszawie. 

Zadania badawcze:  

1. Projektowanie i teoretyczny opis hybrydowych nanourządzeń 
złożonych z nadprzewodników i półprzewodników, w których stany 
spinowe sprzężone są z topologicznymi stanami materii. 

2. Przeprowadzanie obliczeń analitycznych, symulacji numerycznych i 
analiza wyników 

3. Przygotowanie raportu podsumowujące zadania zrealizowane przez 
studenta w ramach projektu (np. w formie pracy magisterskiej, 
inżynierskiej lub szkicu publikacji naukowej). 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Status studenta studiów pierwszego stopnia (studiów inżynierskich)  
lub drugiego stopnia (studiów magisterskich). 

2. Preferowani studenci kierunków fizyka, matematyka, informatyka. 
3. Silna motywacja oraz entuzjazm do zdobywania nowej wiedzy i 

nauki nowych narzędzi i umiejętności.  
4. Poświęcenie się realizacji pracy naukowej w trakcie realizacji 

studiów uwzględniając pracę zdalną. 
5. Podstawowa wiedza w zakresie: fizyki kwantowej, fizyki ciała 

stałego, fizyki nanostruktur, numerycznych i analitycznych 
teoretycznych metod obliczeniowych. 

6. Umiejętność programowania (preferowany Python, C, C++) 



	
	

	
	

7. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne 
studiowanie literatury naukowej oraz na prowadzenie dyskusji i 
prezentacji wyników. 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Życiorys (CV) 
2. List motywacyjny 
3. Wykaz dotychczasowych ocen ze studiów  
4. Dane kontaktowe poprzedniego promotora, opiekuna naukowego lub 

innej osoby która może wystawić rekomendacje 
5. Inne dokumenty które mogą potwierdzić kwalifikacje 

Oferujemy: 

1.Uczestnictwo w realizacji projektu w niezwykle ciekawej i aktywnie 
rozwijającej się dziedzinie fizyki nanourządzeń, obliczeń kwantowych oraz 
topologicznych stanów materii. 
 
2. Dostęp do zaawansowanych narzędzi obliczeniowych służących do 
opisu nanostruktur oraz transportu kwantowego  
 
3. Możliwość publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach o 
zasięgu międzynarodowym 
 
4. Niezbędne zaplecze techniczne na czas realizacji projektu (laptop, 
dostęp do superkomputera ACK Cyfronet Prometheus) 
 
5. Jeśli warunki pandemiczne na to pozwolą możliwe będzie odbycie 
kilkutygodniowego stażu na Uniwersytecie w Bazylei w grupie 
”Condensed Matter Theory and Quantum Computing Group of the 
University of Basel”, (https://quantumtheory.physik.unibas.ch) , 
kierowanej przez prof. Daniela Lossa i prof. Jelenę Klinovaję.  

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

W razie pytań proszę kontaktować się z kierownikiem projektu drogą 
elektroniczną szumniak@agh.edu.pl lub telefonicznie +48 12 617 53 38. 

Tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, 
o której terminie zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej. 

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

- 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): szumniak@agh.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  31.05.2021 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej RODO, wyrażam 
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 
Kodeksu pracy, a zawartych w moim CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych, w tym w zakresie 
przetwarzania mojego wizerunku - w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko studenta stypendysty. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz 
zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej 
rozłączalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Akademię Górniczo-
Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, o celu ich zbierania, 
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.” 
 


