
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska: Magistrant - stypendysta  

Dziedzina: optyka kwantowa, nanofotonika, plazmonika 

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

Liczba ofert pracy: 1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium: 1500 zł/miesiąc 

Okres zatrudnienia: 1.07.2017.-30.09.2018. 

Data rozpoczęcia pracy: 1.07.2017. 

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto):  
Instytut Fizyki 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr Karolina Słowik 

Tytuł projektu: Kontrolowane wzmocnienie i interferencja przejść kwantowych w cząsteczkach z 
udziałem nanostruktur metalicznych.  
Opis projektu: Nanoanteny plazmonowe to struktury zdolne do niezwykle silnego wzmacniania 
oddziaływania światła z materią. Zdolność ta jest wynikiem znacznej koncentracji pola 
elektromagnetycznego do obszarów przestrzennych mniejszych od długości fali świetlnej. 
Cząsteczka umieszczona w takim obszarze poddana może być oddziaływaniu ze wzmocnionym 
polem, co prowadzi do intensywnych przejść kwantowych z absorpcją i emisją światła. Większość 
dotychczasowych badań w tym nurcie dotyczyła przejść zdominowanych przez wkład oddziaływań 
elektrycznych dipolowych, z polem o odpowiednich właściwościach. Jednak nanoanteny mogą 
znacznie wzmocnić oddziaływania wyższych rzędów multipolowości, w szczególności typu 
magnetycznego dipolowego i elektrycznego kwadrupolowego. Celem projektu jest wykorzystanie 
metod teoretycznych do eksploracji możliwości sterowania tymi egzotycznymi kanałami 
oddziaływań. Znaczny nacisk położymy na efekty interferencyjne między kanałami, do tej pory 
rzadko rozpatrywane w kontekście plazmoniki. Uważne sterowanie względnym nasileniem 
różnych kanałów przejść za pomocą odpowiednio zaprojektowanych nanoanten, ma potencjał 
umożliwić kontrolę oddziaływań światła z materią na niespotykaną wcześniej skalę, co znajdzie 
zastosowanie do sterowania dynamiką molekularną i stworzy podstawy do budowy silnych źródeł 
światła o egzotycznych właściwościach. Nasze badania mają więc szansę przyczynić się do rozwoju 
dziedzin nanooptyki, optyki kwantowej, spektroskopii molekularnej i plazmoniki. 

Zadania badawcze: student będzie zaangażowany do pracy przy projekcie. Do jego obowiązków 
będzie należeć  

1. wykonanie obliczeń numerycznych dotyczących badania potencjału nanostruktur 
metalicznych o danych właściwościach optycznych do sterowania natężeniem i 
interferencją przejść kwantowych w cząsteczkach pozbawionych centrum symetrii, 

2. aktywny udział w tworzeniu publikacji naukowych, 

3. prezentacja otrzymanych wyników na seminariach i konferencjach naukowych. 



 
 

 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. status studenta studiów 2. stopnia na kierunku fizyka bądź pokrewnym, 
2. znajomość podstaw mechaniki i optyki kwantowej oraz fizyki atomowej/molekularnej: 

mile widziane doświadczenie w tym zakresie na poziomie pracy licencjackiej, 
3. znajomość podstaw programowania, 
4. znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, 
5. gotowość do zawarcia otrzymanych wyników w pracy magisterskiej, 
6. gotowość do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej dnia 24.05.2017. 

Lista wymaganych dokumentów 

1. CV, 
2. list motywacyjny, 
3. dane kontaktowe do potencjalnego referenta (np. opiekun pracy licencjackiej), 
4. zaświadczenie o potwierdzające posiadanie statusu studenta studiów 2. stopnia lub 

równorzędnych, 
5. wiza studencka - w przypadku studenta spoza Unii Europejskiej. 

Dodatkowe informacje o rekrutacji (strona www): Proces rekrutacji zakłada przeprowadzenie z 
kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 24.05.2017.  

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie heimat.fizyka.umk.pl, u kierownika projektu 
(adres e-mail karolina@fizyka.umk.pl) oraz pod numerem telefonu +48 56 611 3329. 

Adres przesyłania zgłoszeń: skany lub wersje pdf dokumentów prosimy przesłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail karolina@fizyka.umk.pl 

W przypadku zakwalifikowania się do projektu, oryginały dokumentów należy dostarczyć w 
terminie 3 dni roboczych na ręce kierownika projektu.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.05.2017. 

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.)” 
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