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Stanowisko: adiunkt, teoria zimnych gazów atomowych 

Krótka informacja o stanowisku: 

Kandydat b�dzie zaanga�owany w realizacj� projektu “Krople kwantowe” 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Mariusza 

Gajd�. Badania b�d� dotyczyły teoretycznego opisu dwuskładnikowej mieszaniny 

ultrazimnych gazów kwantowych, tworz�cych samozwi�zane układy stabilizowane 

przez efekty kwantowe. Teoretyczne studia b�d� zwi�zane z analiz� stabilno�ci kropel, 

widma wzbudze�, wpływu ró�nej od zera temperatury, efektów dynamicznych w tym 

zderze� kropel, ich ł�czenia lub podziału. Przewidywana jest współpraca z grupami 

eksperymentalnymi. 

 

Szczegółowy opis stanowiska pracy: 

Wybrany kandydat b�dzie stosował ró�ne metody numeryczne oraz idee teoretyczne w 

celu opisu i statycznych i dynamicznych wła�ciwo�ci kropli kwantowych – 

samozwi�zanych mieszanin dwóch rodzajów ultrazimnych gazów kwantowych lub 

jednoskładnikowych kropel ultrazimnego gazu dipolowego. Badania bed� prowadzone 

we współpracy z grupami pracuj�cymi w ICFO; z teoretyczn� grup� kierowan� przez 

prof. Macieja Lewensteina oraz z do�wiadczaln� grup� prof. Letici Tarruell. Preferowani 

b�d� kandydaci posiadaj�cy do�wiadczenie w teorii ultra zimnych gazów kwantowych. 

Po��dana jest dobra znajomo�� mechaniki kwantowej, w szczególno�ci teorii 

rozpraszania, fizyki wielu ciał, i/lub metod pola �redniego. Kandydaci powinni 

cechowa� si� znajomo�ci� technik numerycznych, biegł� umiej�tno�ci� programowania 

i modelowania procesów fizycznych. Powinni równie� dobrze zna� j�zyk angielski, w 

stopniu pozwalaj�cym na swobodne porozumiewanie si� oraz na pisanie tekstów 

naukowych. Kandydat powinien posiada� umiej�tno�� pracy zespołowej. 

Dyscyplina naukowa: Fizyka 

Specjalno��: Fizyka zimnych gazów kwantowych 

Do�wiadczenie: sta� podoktorski 

Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły):Do�wiadczony naukowiec, 4-10 rok  

Tryb zatrudnienia: na czas okre�lony, 12 miesi�cy z mo�liwo�ci� przedłu�enia 

Wymiar etatu: Pełny etat 

Wynagrodzenie: W zale�no�ci od kwalifikacji. 

Od 8000 do 10000 PLN miesi�cznie (brutto).  
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Dodatkowe informacje o stanowisku udziela Mariusz Gajda(e-mail:gajda@ifpan.edu.pl). 

(Poda� dodatkowe informacje lub pozostawi� puste) 
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Termin składania: 15 kwietnia 2018 r. Dokumenty zło�one po tym terminie mog� te� by� 

rozpatrywane.  

Wymagane dokumenty: 

• Curriculum Vitae 

• Lista publikacji 

• adresy e-mailowe dwóch naukowców, którzy zgodzili si� napisa� listy 

rekomendacyjne 

• Kopia dyplomu doktorskiego 

 

Wszystkie materiały nale�y przesła� w formie elektronicznej na adres: 

jobs@ifpan.edu.pl podaj�c w temacie ID Oferty. 

 


