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Stanowisko: PostDoc, teoria otwartych układów kwantowych / kwantowej kontroli
Krótka informacja o stanowisku:
Postdoc bĊdzie uczestniczył w realizacji projektu "Teoretyczne podstawy spektroskopii
Ğrodowiskowego szumu z wykorzystaniem kubitów - rozróĪnianie miĊdzy kwantowym a
klasycznym oraz gaussowskim a niegaussowskim szumem" poĞwiĊconego badaniu
zastosowaĔ kubitów do wykrywania i charakteryzowania fluktuacji Ğrodowiskowych.
Motywacją dla zajmowania siĊ tym tematem są prowadzone obecnie na całym Ğwiecie
doĞwiadczenia dotyczące obrazowania rezonansem magnetycznym w nanoskali przy
zastosowaniu centrów NV (oraz innych rodzajów kubitów). Praca bĊdzie odbywała siĊ
w grupie zajmującej siĊ róĪnorodnymi aspektami dekoherencji kubitów (przede
wszystkim, choü nie tylko, spinowych). Głównym tematem badaĔ bĊdzie pogłĊbianie
teoretycznego zrozumienia protokołów kontroli nad kubitami i ich pomiarów, które
bĊdą mogły byü wykorzystane do charakteryzacji ich otoczenia.
Szczegółowy opis stanowiska pracy:
Wymagany: stopieĔ naukowy doktora z dziedziny fizyki teoretycznej.
Oczekiwania:
• DoĞwiadczenie w pracy nad otwartymi układami kwantowymi / kwantową teorią
informacji / kwantową metrologią itp. (udokumentowanie publikacjami i/lub listami
referencyjnymi)
• WczeĞniejsza praca nad teorią kubitów spinowych (kropek kwantowych, centrów NV)
jest mile widziania, choü niekonieczna.
• Dobra znajomoĞü angielskiego w mowie i w piĞmie.
• ZdolnoĞü do samodzielnej pracy oraz do efektywnej współpracy i komunikacji z
pozostałymi członkami grupy, oraz z zewnĊtrznymi współpracownikami (w tym z
doĞwiadczalnikami).
Dyscyplina naukowa: Fizyka
SpecjalnoĞü: Mechanika kwantowa
DoĞwiadczenie: ĝredniozaawansowany lub 4-10 lat (Post-Doc)
Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): Recognised Researcher (R2)
Tryb zatrudnienia: Czas okreĞlony do koĔca czerwca 2019 r. z moĪliwoĞcią przedłuĪenia
Wymiar etatu: Pełny etat
Wynagrodzenie: W zaleĪnoĞci od kwalifikacji.
Od 4500 do 5500 PLN miesiĊcznie (brutto).
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Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr hab. Łukasz CywiĔski (e-mail:
lcyw@ifpan.edu.pl).
WiĊcej informacji moĪna uzyskaü pod adresami:

http://info.ifpan.edu.pl/~lcyw
http://info.ifpan.edu.pl/~lcyw/theoretical-foundations-of-noise-spectroscopy-opus-x/

 '   (
Termin składania: 15 stycznia 2018. MoĪliwe jest rozpatrywanie zgłoszeĔ po terminie.
Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista publikacji
• Jednostronicowy opis głównych osiągniĊü zawierający listĊ 2-3 artykułów osoby
aplikującej, które uwaĪa ona za najciekawsze.
• Listy polecające od dwóch naukowców znających osobĊ aplikującą oraz jej dorobek.
Prosimy przesłaü je na adres jobs@ifpan.edu.pl.
Wszystkie materiały naleĪy przesłaü w formie elektronicznej na adres:
jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.

