
Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

w ramach projektu NCN OPUS 22

Tytuł projektu: Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact

Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności Wielkiego Zderzacza Hadronów

Kierownik Projektu: dr hab. Artur Kalinowski

Nazwa Jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania: 45 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022

Wynagrodzenie: 5000 PLN brutto-brutto (około 4200 PLN brutto, około 3700 PLN netto)

miesięcznie

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania

stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego

Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia

14 marca 2019 r.

Opis projektu: Warszawska grupa eksperymentu CMS, działająca na Wydziale Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko doktoranta.  Nowa osoba

wzmocni  aktywność grupy związaną układem wyzwalania pierwszego stopnia (L1).

Eksperyment CMS analizuje dane ze zderzeń proton-proton zachodzące w Wielkim Zderzaczu

Hadronów (LHC) w CERN w Genewie. Grupa Warszawska zbudowała, uruchomiła i obsługuje

jeden z trzech układów systemu wyzwalania pierwszego stopnia zorientowanego na detekcję

mionów. Układ L1 wykorzystuje programowalne układy scalone do realizacji algorytmów

mających na celu wybór interesujących zderzeń proton-proton w LHC.  Detektor CMS jest

modernizowany w celu przystosowania do pracy przy zmodernizowanym akceleratorze LHC z

podwyższoną intensywnością zderzeń hadronów. Grupa Warszawska ma za zadanie

modernizację części układu wyzwalania opartego na mionach. Zakończenie modernizacji

detektora jest przewidziane na 2028 rok.

https://home.cern/science/experiments/cms
https://cms.cern/news/real-time-analysis-cms-level-1-trigger
https://cms.cern/news/new-paradigms-cms-phase-2-upgrades


Oczekuje się, że zakwalifikowana osoba wniesie znaczny wkład w rozwój nowego algorytmu

układu wyzwalania, L1, wykorzystującego uczenie maszynowe. Dodatkowo osoba ta będzie

odpowiedzialna za przygotowania i testy nowego układu L1.

Zakwalifikowana osoba rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i

Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i będzie zobowiązana do uczęszczania na

wykłady w ramach jej programu.  Doktorant ma obowiązek odbycia praktyk dydaktycznych

prowadząc w sumie 180 godzin zajęć w czasie trwania studiów.

Główne zadania:

● projektowanie nowych algorytmów układu wyzwalania, wykorzystujących uczenie

maszynowe

● implementacja nowych algorytmów w języku C++

● testowanie implementacji algorytmów w programowalnych układach scalonych

● obsługa systemu układu wyzwalania detektora CMS (ang. trigger shifts, trigger

operation)

Wymagania:

● stypendysta jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w Szkole

Doktorskiej lub rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej przed podpisaniem

umowy stypendialnej. Osoba wyłoniona w konkursie może być przyjęta do Szkoły

Doktorskiej poza standardowym limitem przyjęć i harmonogramem.

● wykształcenie pozwalające na naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i

Przyrodniczych

● dyplom ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie fizyki wysokich energii lub

pokrewnej

● umiejętność programowania w języku C++  (znajomość języka Python będzie

dodatkowym atutem)

● doświadczenie w pracy z programowalnymi układami elektronicznymi będzie

dodatkowym atutem

● doświadczenie w analizie danych z dużych eksperymentów fizyki wysokich energii lub

pokrewnych będzie dodatkowym atutem

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en/sdnsip/regulations/


Zgłoszenie powinno zawierać:

1. skan podpisanego listu motywacyjnego z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do
ogłoszenia oraz dostępny pod URL:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrut
acji-do-pracy_11_2019-1.docx

2. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i

osiągnięciach

3. listę wystąpień konferencyjnych oraz publikacji, włączając wewnętrzne dokumenty

eksperymentów opisujące badania do  których kandydat wniósł własny wkład

4. co najmniej jeden list polecający,  wysłany przez autora bezpośrednio na adres

a.kalinowski2@uw.edu.pl,

5. skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów

drugiego stopnia lub równorzędny. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku

innym niż polski lub angielski,  zakwalifikowany kandydat będzie musiał dostarczyć

jego tłumaczenie przysięgłe. Kandydaci posiadający dyplom spoza państw UE, EFTA

oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications

concerning Higher Education in the European Region – powinni przedstawić dokument

certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP, więcej szczegółów można znaleźć pod

URL: https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies

Oferujemy:

● pracę w doświadczonym zespole

● stabilne finansowanie na cały okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej. Trzy

miesiące brakujące do pełnych 4 lat są finansowane przez Rektora UW na poziomie

stypendium Szkoły Doktorskiej

● częste wyjazdy do CERN w Genewie

Termin składania dokumentów: do dnia 28 czerwca 2022.

Forma składania dokumentów: elektronicznie na adres: a.kalinowski2@uw.edu.pl,

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni

indywidualnie. Procedura rekrutacji zostanie zakończona do dnia 16 lipca 2022.  W przypadku

rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z

listy rankingowej.

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
mailto:a.kalinowski2@uw.edu.pl?subject=Ph.D. position application.
https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies
mailto:a.kalinowski2@uw.edu.pl?subject=Ph.D. position application.


Dodatkowe zapytania związane z Projektem i rekrutacją proszę kierować do Artura

Kalinowskiego na adres a.kalinowski2@uw.edu.pl.

mailto:a.kalinowski2@uw.edu.pl?subject=Ph.D. position application.


................................................................

imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

● listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

● telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz
korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do
pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej
rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w
celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne
kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie:



Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych
dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe
brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając
maila na adres a.kalinowski2@uw.edu.pl

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy
muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie
komisji rekrutacyjnej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez
naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7

Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez
Komisję Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

mailto:a.kalinowski2@uw.edu.pl


● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

● ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

● usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo,

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych
jest dobrowolne.

…………………………………….. …………………………………………..

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi
zmianami)

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

6 Art. 7 ust. 3 RODO;

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

8 https://www.privacyshield.gov


