
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Arytmetyka i geometria ciał z operatorami” ogłoszony został konkurs na 

stypendium dla doktoranta (4000 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy). Szczegóły konkursu 

znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. dr. 

hab. Piotrem Kowalskim (pkowa@math.uni.wroc.pl). 

• Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta. 

• Projekt: „Arytmetyka i geometria ciał z operatorami” (NCN, OPUS, 2021/43/B/ST1/00405). 

• Termin składania ofert: 7. lipca 2022, 06:00. 

• Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 4000 zł miesięcznie przez 36 miesięcy w 

terminie: 1. października 2022 – 30. września 2025. 

• Wymagania: Tytuł zawodowy magistra nauk matematycznych. Znajomość teorii modeli oraz 

teorii ciał z waluacją. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie 

doktorantem Szkoły Doktorskiej. Kandydat musi spełniać wymogi określone w 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH 

BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM 

NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. 

• Opis zadań: Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego 

„Arytmetyka i geometria ciał z operatorami”. Stypendysta będzie zajmował się głównie 

zadaniem badawczym nr 3. „Ciała PAC z operatorami” oraz zadaniem badawczym nr 4. 

„Topologiczne własności ‘dużych’ ciał z operatorami”. Celem będzie napisanie pracy lub prac 

dotyczących tych zadań badawczych. 

Wymagane dokumenty: 

• Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, 

stypendiach, wyjazdach zagranicznych i udziale w konferencjach/szkołach naukowych. 

• List motywacyjny zawierający oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”  

• Pisemna deklaracja o posiadaniu tytułu magistra lub kopia dyplomu ukończenia studiów 

magisterskich. 

Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: prof. dr hab. Piotr 

Kowalski (kierownik projektu, przewodniczący komisji), prof. dr hab. Krzysztof Krupiński, prof. dr 

hab. Ludomir Newelski. 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 7. lipca 2022 (godzina 06:00) na adres 

e-mail: pkowa@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów. 
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