
 

 

Załącznik do sprawy WMIM/SOB/D110/2022/1/PS-238 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 

badacza wizytującego w grupie pracowników badawczych 

w projekcie ”Kwantowe fotoniczne sieci memrystorowe”, 

finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki,  
(2021/03/Y/ST2/00177) 

Warunki zatrudnienia 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 

24 miesięcy. Przewidywany i oczekiwany termin zatrudnienia to 01 kwietnia 2023 r. Wynagrodzenie na 

stanowisku wyniesie około 7000,00 zł brutto/m-c.  

 

Opis projektu 

Projekt ten ma na celu wykorzystanie zalet fotonicznych układów kwantowych do połączenia obu 

paradygmatów: demonstracji kwantowych sieci neuronowych, które wykorzystują nowatorskie kwantowe 

urządzenia memrystorowe do wprowadzenia sterowalnych nieliniowych operacji bramkowych i pamięci 

krótkotrwałej. Zintegrowany procesor fotoniczny zostanie zrealizowany na szklanym podłożu za pomocą 

mikroobrobku laserowego femtosekundowego, techniki, która zapewnia wyjątkowe zalety, takie jak 

rekonfigurowalność obwodu, niskie straty wtrącenia, szybkie prototypowanie i trójwymiarowa topologia 

obwodu, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Procesor kwantowy 

będzie w stanie wykonywać programowalne skończone dyskretne transformacje matematyczne. Łącząc 

uzupełniającą się wiedzę w zakresie fotonicznych obliczeń kwantowych, zintegrowanej fotoniki 

kwantowej i kwantowej teorii informacji, zbudujemy przestrajalnej fotoniczną kwantową sieć 

memrystorową. Wszechstronność tego nieliniowego procesora zostanie pokazana poprzez 

zademonstrowanie rzeczywistych zastosowań kwantowo ulepszonych, sięgających od rozpoznawania 

mowy do identyfikacji obrazu, przyspieszonych przez architektury obliczeniowe rezerwuarów 

kwantowych. Cele tego projektu położą podwaliny pod nową technologię kwantową opartą na 

szczególnych cechach memrystorów kwantowych. Nasze interdyscyplinarne konsorcjum i metodologia 

pracy dają nam najlepsze warunki do sprostania wyzwaniom koncepcyjnym i technologicznym, a tym 

samym stworzenia pierwszej generacji kwantowego neuromorficznego sprzętu obliczeniowego opartego 

na kwantowej platformie fotonicznej. 

Wymagania: 

1. Kandydat na stanowisko powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed rozpoczęciem 

pracy na tym stanowisku. Ten okres może być wydłużony na wniosek kandydata o rok na każde 

urodzone lub adoptowane dziecko, które było pod osobistą opieką kandydata. 

2. Doświadczenie w badaniach z zakresu: fotoniki kwantowej, przetwarzania informacji kwantowej, 

obliczeń kwantowych, obliczeń rezerwuarowych, kwantowego uczenia maszynowego. 

3. Praktyka programowania numerycznego, dobra znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab 

lub Wolfram Mathematica) i ogólnego oprogramowania komputerowego (np. Microsoft Office, 

Skype) oraz środowiska składu LaTeX. 

4. Płynność w pisanym i mówionym angielskim (co najmniej poziom B2 lub C1). 

5. Podczas zatrudnienia pracownik nie powinien otrzymywać innych środków z tytułu umowy o pracę 

od żadnego innego pracodawcy. 

6. Kandydaci na to stanowisko powinni być osobami ambitnymi, pracowitymi, z dużą motywacją do 

pracy naukowej i wolą samorozwoju. 

 



 

 

Kluczowe obowiązki na tym stanowisku: 

1. Prowadzenie badań pod nadzorem Kierownika Projektu. 

2. Wykonywanie obliczeń. 

3. Przygotowanie manuskryptów. 

4. Udział w konferencjach i wizytach badawczych. 

5. Publikowanie wyników prac. 

6. Regularne studiowanie literatury i sugerowanie rozwiązań problemów naukowych. 

7. Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych. 

8. Raportowanie. 

 

Zgłoszenia 

 

Kandydat, aby zawnioskować na stanowisko powinien wysłać e-mail zatytułowany ”POSTDOC” na adres: 

m.stobińska@mimuw.edu.pl, załączając w nim następujące dokumenty w formacie plików pdf: 

 

1. list do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z 

podpisaną klauzulą RODO (dostępna w załączeniu); 

2. kopię dyplomu doktorskiego;  

3. naukowe CV z listą publikacji; 

4. co najwyżej trzy niedawne publikacje; 

5. krótki opis dotychczasowych i przyszłych badań (1-2 strony). 

6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko 

nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (dostępna w załączeniu). 

 

 

Termin zgłoszeń upływa dnia 28.02.2023 r. 

 

 

Wnioski, które nie spełnią powyższych wymagań lub zostaną przesłane po terminie, nie będą rozważane. 

Wnioski zostaną ocenione przez komisję ewaluacyjną wyznaczoną przez Dziekana Wydziału Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja przygotuje listę rankingową do dnia 

13.03.2023 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi 

kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Komisja zastrzega sobie 

prawo do wstępnej analizy i skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zamknięcia 

konkursu bez podania przyczyny. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 

(osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

................................................................ 
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: + 48 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 CV 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 CV oraz innych załączonych dokumentach, przez Uniwersytet Warszawski w 

celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  

 

                                                 
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. 
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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: m.stobińska@mimuw.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. 
 

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: 

▪ 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) 

 

                                                 
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 



 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów  

na stanowisko nauczyciela akademickiego  

na Uniwersytecie Warszawskim  

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko 

nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. udostępnionym na stronie Uniwersytetu 

Warszawskiego (https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/).  

 

 

 

………………………………………………………. 

(podpis) 

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

