
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

          Wrocław, 08-04-2020 

W ramach projektu „Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli”, kierowanego przez prof. dr. hab. 

Krzysztofa Krupińskiego, ogłoszony został konkurs na trzyletnie (33 miesiące) stypendium dla doktoranta. 

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem 

projektu prof. dr. hab. Krzysztof Krupińskim (kkrup@math.uni.wroc.pl). 

Podstawowe informacje 

• Stypendium w wysokości 3000zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu) 

• Planowany termin: 01.10.2020 – 30.06.2023  

• Projekt: „Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli” (NCN, Sonata Bis, nr 

2016/22/E/ST1/00450)  

• Termin składania wniosków: 15 maja 2020, 23:59  

• Grant na wyjazdy:10000zł rocznie (konferencje oraz wizyty w celu współpracy naukowej) 

• Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest przyjęcie na studia w Kolegium Doktorskim 

Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

• Oprócz stypendium z grantu doktorant będzie otrzymywał również regularne stypendium 

uniwersyteckie przez pełen okres studiów doktoranckich; na chwilę obecną jest to ok. 2050zł 

miesięcznie netto przed oceną śródokresową i ok. 3150zł miesięcznie netto po ocenie. 

Dodatkowa informacja 

W celu przyjęcia na studia w Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego kandydat musi zdać pisemny egzamin wstępny, który zaplanowany jest na 23 czerwca 2020. 

Jednak z powodu pandemii koronawirusa data i forma egzaminu w bieżącym roku mogą ulec zmianie. 

Opis zadań 

Od doktoranta oczekuje się zaliczenia wymaganych w regulaminie studiów doktoranckich wykładów i 

seminariów. Głównym celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Ogólna tematyka to teoria modeli. 

Dokładniejszy temat zostanie ustalony w późniejszym terminie, ale powinien być związany z 

algebraicznymi lub topologicznymi metodami w teorii modeli.  

Wymagania 

Kandydat powinien mieć szeroką wiedzę ogólnomatematyczną. Powinien też dobrze znać podstawową 

teorię modeli (zaliczone wykłady z logiki i z podstawowej teorii modeli są bardzo wskazane). 

Wymagane dokumenty 

• Życiorys naukowy zawierający informacje o wyróżnieniach, stypendiach, grantach, wyjazdach 

zagranicznych oraz udziale w konferencjach i szkołach naukowych. 

• Lista publikacji (jeśli kandydat ma już jakieś prace). 

• Lista przedmiotów zaliczonych w czasie studiów wraz z ocenami. 
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• Kopia dyplomu ukończenia studiów lub informacja, kiedy planowana jest (lub odbyła się) obrona 

pracy magisterskiej.  

• Nazwisko i adres e-mailowy dwóch osób, które można poprosić o opinię o kandydacie. 

• Pliki z publikacjami oraz pracą magisterską (jeśli istnieją). 

• Krótki list motywacyjny. 

Wyboru kandydata dokona komisja w składzie: prof. dr hab. Jacek Dziubański, prof. dr hab. Grzegorz 

Karch, prof. dr hab. Krzysztof Krupiński (kierownik projektu, przewodniczący komisji). Nastąpi to do dnia  

25 maja 2020 roku. 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie wymienionych powyżej dokumentów do dnia 15 

maja 2020 roku na adres e-mail: kkrup@math.uni.wroc.pl.    


