
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Student 

Dziedzina:  Fizyka 

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

stypendium 

Liczba ofert pracy:   2 

Kwota wynagrodzenia/stypendium  2 500 PLN/miesiąc 

Data rozpoczęcia pracy:   01.10.2018 

Okres zatrudnienia:  9 oraz 24 miesięcy 

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

Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku 

Kierownik/kierowniczka projektu: dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof.UwB 

Tytuł projektu:  

„Innovative technology of cold ultrafast photo-magnetic recording and novel 
approach to ultrafast opto-spintronics” 
 
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej 

Opis projektu:  

The goal of TEAM project is to research and employ “cold ultrafast photo-
magnetism” in order to achieve the fastest possible as well as least dissipative 
magnetic recording in an innovative technology. At the same time the project 
will develop a novel approach to ultrafast spintronics by bringing together the 
three areas of ultrafast magnetism, coherent nonlinear optics and electronics. 

Zadania badawcze:  
1. Rozwijanie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. 
2. Przygotowanie programów do sterowania układem pomiarowym.   
3. Przeprowadzenie pomiarów, analiza wyników, grafika 3D. 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Studia I lub II stopnia (fizyka, chemia, informatyka) 
2. Umiejętność programowania, znajomość podstaw LabView. 
3. Dobra znajomość języka angielskiego. 
4. Umiejętność szybkiego uczenia się. 

Lista wymaganych dokumentów: 
1. Życiorys. 
2. Zaświadczenie o byciu studentem. 
3. Karta przebiegu studiów. 

Oferujemy: 
- atrakcyjna tematyka badawcza, która ma wysoki potencjał aplikacyjny, 
- dostęp do unikatowej aparatury badawczej, 
- udział w stażach naukowych oraz współpracy międzynarodowej. 

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

http://team.uwb.edu.pl 
 
Komisja rekrutacyjna przeprowadzi ustną rozmowę kwalifikacyjną z 
wybranymi kandydatami w ustalonym terminie.  

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): team@uwb.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  24.09.2018 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)” 

 


