
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
ogłasza konkurs na stanowisko 

profesora 
w Katedrze Fizyki 

na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019 roku) 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora i spełniają warunki określone w 
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., jak również warunki 
określone w Statucie Politechniki Krakowskiej. 
 
Kandydat na stanowisko profesora będzie pełnił funkcję lidera zespołu badawczego w ramach 
projektu pt. „Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki 
promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów”, 
POIR.04.04.00-00-15E518, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach 
programu TEAM-NET, okres realizacji od 01.10.2019 do 30.09.2023 r. Budżet przeznaczony na 
realizację projektu to 4 464 000 PLN, w tym fundusze w kwocie 960 000 PLN na wynagrodzenie 
lidera (brutto-brutto), 2 120 000 PLN (brutto-brutto) przeznaczone na wynagrodzenia członków 
zespołu badawczego, kierowanego przez lidera (trzy etaty młodych doktorów, doktorant, 2 x 1/2 
etatu dla osób posiadających stopień doktora). Do zadań zespołu badawczego kierowanego przez 
lidera będzie należało opracowanie innowacyjnych metod oceny jakości realizacji zaplanowanej 
dawki w tele-radioterapii, opracowanie technologii trójwymiarowego druku elementów 
rekonfigurowalnego detektora oraz opracowanie metod symulacji zjawisk fizycznych zachodzących 
przy absorpcji promieniowania jonizującego w detektorze. 
 
Od kandydata na Lidera zespołu badawczego oczekuje się znaczącego dorobku naukowego w 
dyscyplinie inżynieria biomedyczna, popartego publikacjami w renomowanych, recenzowanych 
międzynarodowych czasopismach z obszaru fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej. Dorobek 
ten powinien w szczególności potwierdzać kompetencje kandydata w obszarze, którego dotyczy 
projekt tj. projektowania narzędzi i metod do prowadzenia testów geometrycznych akceleratorów 
liniowych, kontroli jakości w radioterapii w zakresie oceny realizacji zaplanowanej dawki i analizy 
obrazu. Od kandydata oczekuje się również doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi 
finansowanymi z funduszy rządowych lub europejskich, w tym projektami w obszarze 
zastosowaniu inżynierii biomedycznej we wspomaganiu kontroli jakości w radioterapii. 
Dodatkowym atutem będą międzynarodowe patenty lub zgłoszenia patentowe kandydata, 
obejmujące metody i narzędzia wspomagające kontrolę jakości w radioterapii. 
 
Kandydat na lidera zespołu badawczego powinien złożyć do dnia 15 sierpnia 2019 r. w sekretariacie 
Instytutu Teleinformatyki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, ul. 
Warszawska 24, 31-155 Kraków, pokój 102, tel. +48 12 374 2675: 
(1) swoje CV, 
(2) minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników umożliwiających ocenę najważniejszych 
osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 10 lat, którymi są: 
 pełne teksty publikacji (w języku oryginalnym) lub 
 pełne teksty patentów (w języku oryginalnym; osiągnięciem nie mogą być zgłoszenia patentowe) 
lub opisy wdrożeń, 
(3) opis oryginalności i przełomowości wyżej wymienionych osiągnięć i ich wpływu na rozwój 
inżynierii biomedycznej oraz dodatkowo opis osiągnięć i rezultatów ostatnio zrealizowanego 
projektu (do 3 stron A4), 
(4) propozycję założeń i metod badawczych, które będą przedmiotem prac B+R zespołu 
badawczego kierowanego przez daną osobę w ramach realizowanego projektu wraz ze wskazaniem 
(jeśli dotyczy) zagranicznych partnerów naukowych, z którymi zamierza współpracować w ramach 



realizowanego projektu (do 4 stron A4), 
(5) opis innych osiągnięć w tym listę i opis projektów, w których kandydat pełnił rolę kierownika i 
wykonawcy, listę publikacji, listę patentów i zgłoszeń patentowych. 
 
Osoby ubiegające się o objęcie funkcji lidera będą poinformowane o wynikach rekrutacji i będą 
miały możliwość złożenia odwołania od wyników rekrutacji. 


