
KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA  
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta 
 

Wymagania: 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

• Ukończone studia magisterskie z pogranicza obszarów informatyki i zarządzania. 
• Rozpoczęte studia III stopnia, minimum II rok. 
• Udział w co najmniej dwóch projektach naukowo-badawczych w obszarach harmonogramowania 

i badań operacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN/NCBiR/MNiSW/ERC). 
• Potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych w ramach projektów badawczych. 
• Potwierdzone doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych. 
• Potwierdzone doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych. 
• Znajomość narzędzi analitycznych R oraz SAS. 
• Praktyczna znajomość metod przetwarzania i modelowania danych. 
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową. 
• Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą. 
• Komunikatywność. 

 
Opis zadań: 
 

Aktywny udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu, przygotowywanie 
i przeprowadzanie badań eksperymentalnych oraz obliczeniowych, analiza otrzymanych wyników, 
publikacja wyników oraz ich prezentacja na konferencjach naukowych. Praca pod kierunkiem Kierownika 
projektu. 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – HS 
Termin składania ofert: 17 marca 2017 r.  
Forma składania ofert: e-mail na adres: radoslaw.rudek@ue.wroc.pl  
Warunki zatrudnienia : 

• Forma zatrudnienia: stypendium naukowe 
• Wysokość stypendium: 2250 zł/miesiąc 
• Czas pobierania stypendium: 32 miesiące  
• Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: kwiecień 2017 r. 

 
Dodatkowe informacje: 
 

Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny,  
• życiorys ze zdjęciem uwzględniający dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,  
• kopia dyplomu magisterskiego,  
• kopia zaświadczenia o wpisaniu na studia III stopnia.  

 

Życiorys powinien zawierać następującą klauzulę: „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 przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
radoslaw.rudek@ue.wroc.pl 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 marca 2017 r. 
 

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

Kontakt: 
dr inż. Radosław Rudek 
radoslaw.rudek@ue.wroc.pl 


