
 

 

 

 

OFERTA PRACYOFERTA PRACYOFERTA PRACYOFERTA PRACY    ----    studentstudentstudentstudent    

Nazwa stanowiska:  Student I lub II stopnia 

Dziedzina:  Chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, elektronika  

Sposób wynagradzania 

(wynagrodzenie w ramach umowy o 

pracę/stypendium): 

stypendium 

Liczba ofert pracy:   2 

Kwota wynagrodzenia/stypendium 

(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):  

1 500 PLN 

Data rozpoczęcia pracy:   1 Październik 2017 

Okres zatrudnienia:  1 rok 

Instytucja (zakład / instytut / wydział 

/ uczelnia / instytucja, miasto): 

Katerdra Fizyki Molekularnej, 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Łódzka 

Kierownik/kierowniczka projektu: Dr inż. Tomasz Marszałek 

Tytuł projektu:  

Self-standing, flexible and solution processable organic field effect 
transistors for complementary inverter applications. 

(Ultra-cienkie tranzystory na bazie samonośnych kompozytów 
dielektryk/półprzewodnik do zastosowania jako podstawowy element w 
konstrukcji elastycznych układów elektronicznych) 

Projekt jest realizowany w ramach programu Projekt jest realizowany w ramach programu Projekt jest realizowany w ramach programu Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAMFirst TEAMFirst TEAMFirst TEAM    Fundacji na rzecz Fundacji na rzecz Fundacji na rzecz Fundacji na rzecz 
Nauki PolskiejNauki PolskiejNauki PolskiejNauki Polskiej    

Opis projektu:  

Celem niniejszego projektu First TEAM jest opracowanie wydajnych  

i elastycznych układów elektronicznych (typu inwerter)  opartych na 

ultracienkich samonośnych warstwach kompozytowych wykorzystujących 

spontaniczną separację faz pomiędzy polimerowym dielektrykiem a 

organicznym półprzewodnikiem. Projekt zakłada zmniejszenie liczby 

etapów produkcji elastycznych, organiczno/nieorganicznych 

tranzystorów, co bezpośrednio przełoży sie na zmiejszenie pułapkowania 

nośników ładunków na granicy dielektryk/półprzewodnik. Kombinacja 

samonośnych kompozytowych warstw dielektryk/półprzewodnik z 

nadrukowanymi grafenowymi elektrodami, pozwoli na wytworzenie 

wydajnych i elastycznych inwerterów, otwierając nowe możliwości ich 

zastosowania w elestycznej elektronice organicznej 

Zadania badawcze:  

1. Wytwarzanie dwuwarstwowych układów 

dielektryk/półprzewodnik do zastosowania w tranzystorach (w 

ramach współpracy z doktorantem zatrudnionym w projekcie) 

2. Charakteryzacja otrzymanych warstw aktywnych za pomocą: 

mikroskopii sił atomowych, technik z wykorzystaniem 

promieniowania X, badanie efektu polowego (w ramach 

współpracy z doktorantem zatrudnionym w projekcie) 



 

 

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

1. Status studenta lub chęć rozpoczęcia studiów na Politechnice 

Łódzkiej (na studiach chemicznych, fizycznych, elektroniki, 

inżynierii materiałowej lub pokrewnych); 

2. Dobra znajomość języka angielskiego (w piśnie i w mowie) 

zgodnie z wymaganiami środowiska naukowego; 

3. Doświadczenie w pracy w grupie; 

Lista wymaganych dokumentów: 

1. Curriculum vitae (w języku angielskim) dokumentujące 

osiągnięcia, staże naukowe oraz inne ważne doświadczenia; 

2. List motywacyjny (w języku angielskim) zawierający motywację 

do pracy oraz najważniejsze osiągnięcia naukowe kandydata; 

3. Dane chociaż jednego opiekuna naukowego, mogącego wystawić 

referencje dla kandydata; 

Oferujemy: 

1. Wspaniałą możliwość rozszerzania i wzbogacania osobistej 

ścieżki naukowej i zdobywanie nowych umiejętności; 

2. Roczne stanowisko pracy, zaczynając od 1 października 2017 

roku; 

3. Możliwość odbycia staży naukowych w Instytucie Max Planck 

(Max Planck Institute for Polymer Research) w Mainz (Niemcy) 

oraz w Center for Advancing Electronics Dresden at the 

Technische Universität Dresden (Niemcy); 

4. Udział w naukowych spotkaniach i konferencjach; 

5. Wykonywane badania będą stanowiły podstawę prac 

inżynierskich lub magisterskich;  

6. Stypendium 1 500 PLN miesięcznie; 

Dodatkowe informacje o rekrutacji 

(np. adres strony www):  

Dr inż. Tomasz MarszałekDr inż. Tomasz MarszałekDr inż. Tomasz MarszałekDr inż. Tomasz Marszałek    

e-mail: tomasz.marszalek@p.lodz.pl  

tel.: +175 876 87 02 

Katerdra Fizyki Molekularnej, Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka: : : : : 

www.kfm.p.lodz.pl      

Link do strony Euraxess (dotyczy 

ogłoszeń na stanowiska doktorantów i 

młodych doktorów): 

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): tomasz.marszalek@p.lodz.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  

17 Września 2017 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w 

dniach 21-23.09.2017. 

 

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.)” 

 


