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Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-

doktoranta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „SCREAM: Symetrie, redukcje 

krzywizny i metody równoważności” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w 

ramach konkursu GRIEG. Kierownikiem projektu jest prof. Paweł Nurowski. Jest on 

prowadzony we współpracy z naukowcami z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego w 

Tromsø. 

  

Poszukujemy kandydatów i kandydatek z tytułem magistra (lub równoważnym) matematyki 

lub fizyki teoretycznej, z doświadczeniem w co najmniej jednym z następujących 

zagadnień: geometria różniczkowa, algebry i grupy Liego, fizyka matematyczna, układy 

nieholonomiczne, ogólna teoria względności.  

 

Zwycięzca lub zwyciężczyni konkursu będzie prowadzić badania dotyczące struktur 

geometrycznych związanych z układami nieholonomicznymi oraz geometrii kontaktowych. 

Więcej informacji dotyczących zagadnień naukowych związanych z projektem znajduje się 

pod następującym adresem: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/research-projects/. 

Do realizacji projektu wymagana jest znajomość metod badawczych geometrii 

różniczkowej oraz teorii grup i algebr Liego, a także nabycie umiejętności obliczeniowych 

w zakresie symbolicznego  programowania komputerowego w ciągu pierwszego roku 

realizacji projektu. 

          

         Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach 

(publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia na konferencjach, udział w 

warsztatach naukowych), wykaz ukończonych kursów w ramach studiów z ocenami oraz 

informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych "Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do szkoły doktorskiej 

Warsaw-4-PhD". 

2. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych. 

3. Kopia dyplomu magistra (lub równoważnego). 

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia. 

5. List rekomendacyjny od pracownika naukowego z tytułem doktora. 

http://warsaw4phd.eu/en/candidates/research-projects/


 

 

Wszystkie dokumenty powinny zostać wysłane drogą elektroniczną, poprzez formularz 

dostępny na stronie internetowej www.warsaw4phd.eu w terminie od 22.12.2020 do 

5.01.2021. Stypendium  jest  przyznawane  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  

Regulaminie  przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady  

Narodowego  Centrum  Nauki  nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. i wynosić będzie 

ok. 4700 zł brutto miesięcznie (kwota może obejmować obciążenie publicznoprawne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami np. ZUS). 

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie 

wideokonferencji do 22.01.2021. O rezultatach tej rozmowy kandydaci zostaną 

poinformowani 10.02.2021. Przewidywany termin przyjęcia do szkoły doktorskiej Warsaw-

4-PhD oraz rozpoczęcia realizacji projektu to 24.02.2021. 

 

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres nurowski@cft.edu.pl  
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Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia: 

 
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 

r.) informuje, iż: 

1. A

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane 

osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w  

Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną z 

form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/ 

 

2. D

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym 

może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem 

możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@cft.edu.pl 

3. P

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

studia; 

4. P

odstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668); 

5. P

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu 

procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji 

studiów, a następnie zostaną poddane 

archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnieni 

przez administratora pracownicy oraz członkowie uczelnianych komisji rekrutacyjnych; 

7. P

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku ich niepodania nie będą 

Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; 

8. P

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania; 

9. M

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CFT PAN, w celu 

zapewnienia warunków pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) 

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 
………………………………… 

Data, podpis kandydata 
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