Konkurs na stypendia doktoranckie w ramach projektu
pt.

Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy
komiwoja»era i skojarze«
.

Stypendium jest przyznawane na
ko«ca

2021

12

miesi¦cy (z mo»liwo±ci¡ przedªu»enia, maksymalnie do

r.), od stycznia 2019. Wysoko±¢ stypendium wynosi

2000

zª miesi¦cznie. W mo-

mencie rozpocz¦cia stypendium student musi by¢ doktorantem Uniwersytetu Wrocªawskiego.

Wymagania:

•

student studiów II stopnia/co najmniej

4

roku jednolitych studiów magisterskich lub

doktorant,

•

wiedza z zakresu algorytmiki, kombinatoryki, matematyki dyskretnej i teorii grafów,

•

motywacja do pracy naukowej,

•

gotowo±¢ do zaanga»owania si¦ w zadania skomplikowane.

Opis zada«: Stypendysta b¦dzie realizowaª zadania projektu badawczego pt. Optymalizacja

kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwoja»era i skojarze« nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocªawskiego.

Wymagane dokumenty:

•

krótki opis zainteresowa« naukowych,

•

krótkie CV zawieraj¡ce informacje o dotychczasowej edukacji, osi¡gni¦ciach i wyjazdach
naukowych oraz wyró»nieniach,

•

o±wiadczenie o wyra»eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

•

informacje kontaktowe,

•

kontakt do

1−2

osób mog¡cych udzieli¢ referencji (w przypadku kandydatów spoza

Instytutu Informatyki UWr).

Warunki konkursu:

1. Podania oceniane s¡ zgodnie z Regulaminem (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/

files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).

2. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia poda« od kandydatów, których kwalikacje
zostan¡ ocenione jako zbyt niskie.
3. Dla nieodrzuconych poda« stworzona zostanie lista rankingowa, wg punktacji zawartej
w Regulaminie.
4. Stypendium zostanie przyznane kandydatom, których podania zostan¡ ocenione najwy»ej
wg skali zawartej w Regulaminie.
5. Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o
miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostan¡ poinformowani drog¡ elektroniczn¡).
6. W przypadku rezygnacji wybranego kandydata z podpisania umowy, stypendium przyznane b¦dzie kolejnej osobie na li±cie rankingowej.

Dokumenty nale»y przekaza¢ osobi±cie kierownik projektu lub przesªa¢ drog¡ mailow¡ na
adres

abraka@cs.uni.wroc.pl,

w terminie do

07.01.2019.

Dodatkowe informacje: Stypendy-

stów wybierze komisja konkursowa, której b¦dzie przewodniczyªa kierownik projektu. Konkurs
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie przyznawania
stypendiów naukowych dla mªodych naukowców NCN. Ewentualne pytania dotycz¡ce konkursu
prosimy kierowa¢ do:

dr hab. Katarzyna Paluch
Instytut Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15, pokój 304
50-383 Wrocªaw
email:

abraka@cs.uni.wroc.pl

tel: 71 375 78 21
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