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Stanowisko: Doktorant/ka-krystalografia i mikroskopia elektronowa połprzewodnikowych
nanokryształów
Krótka informacja o stanowisku:
Eksperymentalne badania struktury i właĞciwoĞci lokalnych hetero-nanokryształów
półprzewodnikowych metodami Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (TEM).
Szczegółowy opis stanowiska pracy:
Doktorant bĊdzie uczestniczył w pracach naukowych polegających na
eksperymentalnym wyznaczaniu lokalnego trójwymiarowego rozkładu deformacji sieci
krystalicznej w naprĊĪonych hetero-nanodrutach półprzewodnikowych oraz okreĞlaniu
związku pomiĊdzy lokalną strukturą a właĞciwoĞciami takich nanoobiektów przy
wykorzystaniu mikroskopów elektronowych. Badania bĊdą prowadzone w ramach
projektu NCN UMO-2016/21/B/ST5/03411. Praca ta bĊdzie podstawą przyszłej
rozprawy doktorskiej.
Profil kandydata na doktoranta/kĊ:
• tytuł magistra uzyskany po 2013 roku w jednej z nastĊpujacych dyscyplin: fizyka,
inĪynieria materiałowa, fizyka komputerowa, technologia elektronowa lub dziedzin
pokrewnych,
• wysoka motywacja do pracy naukowej (publikacje, prezentacje konferencyjne lub
inne osiągniĊcia są mile widziane)
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole,
• analityczny sposób myĞlenia, starannoĞü w pracy i konsekwencja w osiąganiu
wyników
• dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego w mowie i w piĞmie
• dodatkowym atutem bĊdzie umiejĊtnoĞü programowania w jednym z jĊzyków C++,
Python Matlab, Matematica lub pokrewnych,
Doktoranta/kĊ bĊdzie obowiązywał regulamin Studium Doktoranckiego IF PAN:
http://info.ifpan.edu.pl/msdifpan/Studium/Info_dla_kandydatow.html
WiĊcej informacji o pracowni:
http://www.wkraj.pl/index.php?page=vr&start=50464#/50464/0
http://www.ifpan.edu.pl/SL-1/index.html
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Specjalno: Fizyka ciała stałego
Dowiadczenie: Początkujący lub 0-4 lata (Post-graduate)
Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): First Stage Researcher (R1)
Tryb zatrudnienia: Czas okreĞlony na 30 miesiĊcy
Wymiar etatu: Pełny wymiar czasu
Wynagrodzenie: 3000 PLN miesiĊcznie (nieopodatkowane stypendium).
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Dodatkowe informacje o stanowisku udziela
dr hab. Sławomir Kret (e-mail: kret@ifpan.edu.pl, tel . (48) 22 116 3382
https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Kret ).
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Termin składania: 20 listopada 2017 r. Zgłoszenia po terminie nie bĊdą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista publikacji
lub prezentacji konferencyjnych lub innych osiągniĊü
• List motywacyjny
• Oceny uzyskane w trakcie studiów (odpis dyplomu)
• Referencje: dane kontaktowe przynajmniej jednej osoby (numer telefonu i adres
email)
Wszystkie materiały naleĪy przesłaü w formie elektronicznej na adres:
jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.

