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Kierownik projektu OPUS ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do realizacji projektu 

badawczego: „Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na 

skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą”  

w AKADEMICKIM CENTRUM MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII AGH.  

 

Okres pobierania stypendium: 10 miesięcy, miesięczna kwota stypendium 2300 zł  

Kandydat musi być słuchaczem studiów III stopnia z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub dziedzin 

pokrewnych.  

 

Wymagania:  

− wykształcenie wyższe z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, matematyki lub dziedzin pokrewnych,  

− znajomość języków programowania do przetwarzania danych: Python, Matlab, umiejętność programowania w 

języku C/C++ 

− wiedza na temat analizy i metod rozwiązywania równań różniczkowych 
− znajomość zagadnień statystycznych 
− znajomość podstaw spektroskopii mossbauerowskiej  

− udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,  

− umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i sumienność.  

 

Zakres obowiązków obejmuje między innymi:  

− synteza zadanych stopów wysokiej entropii za pomocą różnych technik 

− prowadzenie badań strukturalnych i spektroskopowych,  

− przeprowadzanie obliczeń struktury elektronowej i opracowywanie wyników  

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:  

1) podanie i list motywacyjny,  

2) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy,  

3) CV,  

4) kwestionariusz osobowy,  

5) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,  

6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,  

7) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w materiałach 

konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty itp.),  

8) opinię z przebiegu dotychczasowej pracy/studiów.  

 

Na zgłoszeniu należy dopisać:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH  

(30-055 Kraków, ul. Kawiory 30, pok. 2.35) w terminie do dnia:  

 

20 kwietnia 2018 roku 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:  

23 kwietnia 2018 roku 


