
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Post-doc 

Dziedzina:  Elektronika / Fotonika 

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

Umowa o pracę (1/2 etatu)  

Liczba ofert pracy:   1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 

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

7500 zł brutto-brutto / miesiąc  
(ok. 5000 zł netto + trzynastka)   

Data rozpoczęcia pracy:   kwiecień 2021 

Okres zatrudnienia:  04.2021 – 08.2022 

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

Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział 
Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław.  

Kierownik/kierowniczka projektu: Dr hab. inż. Grzegorz Soboń 

Tytuł projektu:  

“Fiber-based mid-infrared frequency combs for laser spectroscopy and 

environmental monitoring” 

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

Opis projektu:  

Celem projektu jest opracowanie nowego typu laserów (będących tzw. 

optycznymi grzebieniami częstotliwości), emitujących promieniowanie  
z zakresu średniej podczerwieni oraz światła widzialnego, które znajdą 
zastosowanie w dwóch obszarach: 1) systemach detekcji śladowych ilości 
związków chemicznych dla potrzeb monitorowania środowiska, czy też 
kontroli i optymalizacji procesów przemysłowych; 2) Dwufotonowym 
obrazowaniu fluorescencyjnym tkanek biologicznych. W ramach projektu 
opracowane zostaną kompaktowe, niezawodne i przenośne źródła 
laserowe, o unikatowych parametrach promieniowania, pozwalających na 

ich zastosowanie  ze szczególnym nastawieniem na aplikacje poza 
laboratorium. We współpracy z Partnerami zaplanowana jest weryfikacja 
użyteczności opracowanych źródeł w pomiarach stężenia węglowodorów, 
przeprowadzenie testów środowiskowych i pomiar stężenia różnych 
molekuł w atmosferze, ze szczególnym nastawieniem na gazy cieplarniane, 
jak również integrację laserów z instrumentami optycznymi do obserwacji 
dwufotonowej fluorescencji tkanek biologicznych.  

Zadania badawcze:  

1. Opracowanie femtosekundowego lasera przestrajalnego na zakres 
spektralny 900 – 1050 nm,  

2. Integracja lasera z układem mikroperymetru zainstalowanym 
u Partnera projektu – udział w badaniach nad dwufotonowym 
widzeniem u człowieka  

3. Uczestnictwo w opracowaniu prototypów urządzeń, analiza 
i interpretacja wyników.  



 
 

 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Posiadany stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinach: 

elektronika, telekomunikacja, bądź pokrewnych, uzyskany nie 
wcześniej niż 5 lat przed datą ogłoszenia konkursu  

2. Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w obszarze 
optoelektroniki i fotoniki udokumentowane publikacjami w 
czasopismach naukowych   

3. Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i budowie 
światłowodowych laserów femtosekundowych 

4. Mile widziana wiedza w zakresie zastosowania laserów 
femtosekundowych w aplikacjach biomedycznych, 
w szczególności obrazowaniu, mikroskopii, etc.   

5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie 
minimum B2 

6. Entuzjazm badawczy i silna motywacja do pracy  
7. Dyspozycyjność czasowa w wymiarze połowy etatu 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia 
naukowego  

2. Wykaz publikacji naukowych z okresu doktoratu oraz po uzyskaniu 
stopnia doktora   

3. Wykaz nagród, wyróżnień, stypendiów oraz grantów, w których 
Kandydat uczestniczył  

4. Kopia dyplomu doktorskiego  

Oferujemy: 

• Uczestnictwo w atrakcyjnym programie badawczym o wysokim 
potencjale aplikacyjnym, 

• Praca w zespole naukowym o międzynarodowej renomie,  

• Dostęp do unikatowej aparatury badawczej, 

• Możliwość publikacji wyników badań, 

• Warunki do rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia  

• Udział w stażach naukowych, szkoleniach, możliwość wyjazdu do 
partnerów  

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

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wnioski o zatrudnienie oceniając:  

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie,  

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów, w tym udział 
projektach badawczych o pokrewnej tematyce,  

c) otrzymane nagrody, stypendia, wyróżnienia kandydatów.  

W drugim etapie naboru Komisja przeprowadza ustną rozmowę 
kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. O wynikach kandydaci zostaną 
powiadomieni drogą e-mail. 

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

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/604518  

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): 
comb@pwr.edu.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15.03.2021 

 
 

I. Uprzejmie informujemy: 
Tożsamość administratora 
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje 
administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. 
Stanisława Wyspiańskiego 27.  
Dane kontaktowe administratora 
Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/604518
mailto:comb@pwr.edu.pl


 
 

 
 

www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: 
IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu 
przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem 
u administratora. Dokumentacja konkursowa  podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym 
opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł 
zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i 
Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga 
„Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że 
stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) 
dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach 
konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te 
dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych 
pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do 
nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i 
wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych. 
Okres przechowywania danych 
Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane 
do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres 
zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi. 
Prawa podmiotów danych 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też 
Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą 
Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie 
zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. 
Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator 
dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 
70 869. 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w 
procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia 
korespondencji z Państwem. 
 
Prosimy o zawarcie niniejszej klauzuli w zgłoszeniu rekrutacyjnym:  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu 
Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (tj. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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). 
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