
 

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA  

Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta 

Wymagania: 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:  

1. Studia magisterskie ukończone na kierunku Zarządzanie, 

2. Wysoka średnia ocen ze studiów,  

3. Rozpoczęte studia doktoranckie, co najmniej II rok, 

4. Posiadać doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, 

6. Zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej, 

7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

8. Dorobek publikacyjny, wystąpienia konferencyjne,  

9. Członkostwo w kołach naukowych będzie dodatkowym atutem. 

Opis zadań: 

Udział w pracach projektu: „Intraorganizacyjne mechanizmy selekcji pierwotnej w sektorze high-tech” 

polegający na: 

- kwerendach baz bibliograficznych i baz danych, przygotowywaniu materiałów źródłowych do publikacji, 

- wprowadzaniu danych z badań empirycznych oraz ich analizie statystycznej, 

- organizowaniu badań sondażowych oraz fokusowych, 

- redakcyjno-formalnym opracowywaniu przygotowywanych w projekcie publikacji, 

- opracowywaniu wybranych szczegółowych zagadnień, które staną się tematami artykułów składanych do 

międzynarodowych czasopism akademickich lub referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach.  

Typ konkursu NCN: OPUS – HS 

Termin składania ofert: 26 lutego 2016 r. 

Forma składania ofert: dowolnie 

Warunki zatrudnienia: 

Stypendium: 1000 zł/miesięcznie 

Data rozpoczęcia: marzec 2016 roku 

Okres zatrudnienia: 18 miesięcy 

Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyznanie stypendium, 

- kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, 

- kopia dyplomu magisterskiego, 

- kopia zaświadczenia o wpisaniu na studia III stopnia, 

- życiorys uwzględniający dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883". 

 

Dokumenty w języku polskim, należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania (p. Agnieszka 

Szeliga), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, budynek J, 

pok. Nr 4. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2016 r.  

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale nr. 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. 

Rady Narodowego Centrum Nauki. 

 

Kontakt: 

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 

ewa.stanczyk@ue.wroc.pl 


