
Wrocław, 06-04-2018

Ogłoszenie o konkursie

W  ramach  projektu  „Analiza  harmoniczna  związana  z  operatorami  różniczkowymi,  różnicowymi
i  różniczkoworóżnicowymi”,  kierowanego  przez  dr.  Marcina  Preisnera,  ogłoszony  został  konkurs  na  dwa
dwuletnie stypendia dla doktorantów. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone
są o kontakt z kierownikiem projektu: marcin.preisner@uwr.edu.pl.

1. Podstawowe informacje.

- Wysokość stypendium doktoranckiego: 1100 zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu)
- Planowany termin: 01.06.2018 – 31.05.2020
- Projekt: „Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i 
różniczkoworóżnicowymi” (NCN, Opus, nr 2017/25/B/ST1/00599)
- Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2018 (23:59)

2. Opis zadań.

Zatrudnieni doktoranci będą uczestniczyć w realizacji projektu „Analiza harmoniczna związana z operatorami
różniczkowymi,  różnicowymi  i  różniczkowo-różnicowymi”.  Cele  niniejszego  projektu,  to  m.in.:  badanie
własności półgrup związanych z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi, a także
związanych z nimi operatorów i przestrzeni funkcyjnych.

W ramach  współpracy  oczekuje  się  prowadzenia  badań  naukowych,  wygłaszania  referatów na  seminariach
i konferencjach, redagowania publikacji. W grancie przewidziane są również środki na wyjazdy (konferencje
i wizyty naukowe).

3. Wymagania

Stypendia przewidziane są dla doktorantów matematyki. Kandydaci powinni wykazać się dobrą znajomością
analizy  funkcjonalnej,  harmonicznej,  fourierowskiej,  teorii  półgrup,  operatorów  i  przestrzeni  funkcyjnych.
Ponadto  wymagana  jest  dobra  znajomość  języka  angielskiego  i  silna  motywacja  do  prowadzenia  badań
naukowych. 

4. Wymagane dokumenty

- Życiorys naukowy zawierający informacje o publikacjach, preprintach, wyróżnieniach, stypendiach, grantach, 
wyjazdach zagranicznych oraz udziale w konferencjach i szkołach naukowych.
- Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
- Nazwisko i adres e-mailowy osoby, którą można poprosić o opinię o kandydacie.
- Pliki z pracą magisterską oraz publikacjami i preprintami wysłanymi do publikacji (jeśli istnieją).
- Krótki list motywacyjny.

5. Dodatkowe informacje

Wyboru  kandydata  dokona  komisja  w  składzie:  prof.  dr  hab.  Dariusz  Buraczewski,  prof.  dr  hab.  Jacek
Dziubański,  dr Marcin Preisner  (kierownik projektu,  przewodniczący komisji).  Osoby zainteresowane ofertą
proszone są o przesłanie wymienionych powyżej dokumentów do dnia 30 kwietnia 2018 roku (23:59) na adres
e-mail: marcin.preisner@uwr.edu.pl.
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