
Konkurs na stypendium doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych 
(dyscyplina ekonomia) 

 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 
 
Nazwa stanowiska: Doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych 
Academia Rerum Socialium 
 
Typ konkursu: Grant NCN PRELUDIUM BIS – HS 
 
Wymagania: 
- posiadanie tytułu magistra ekonomii, zarządzania lub matematyki  
(ewentualnie nauk pokrewnych) albo zdobycie tego tytułu do dnia 30.09.2020, 
- zainteresowania zastosowaniami metod ilościowych (statystyki, ekonometrii, 
prognozowania i, dodatkowo, metod optymalizacji) w naukach ekonomicznych, 
- dobra bądź bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na aktywne 
uczestnictwo w konferencjach i stażach międzynarodowych. 
 
Choć stypendysta będzie pozyskiwał wymaganą wiedzę w trakcie realizacji projektu, 
dodatkowymi atutami będą: 
- podstawowa znajomość wybranych pakietów statystycznych i elementarne umiejętności 
programistyczne, 
- podstawowa wiedza z zakresu teorii zapasów (model sprzedawcy gazet, modele 
z przeglądem ciągłym i okresowym). 
 
Opis zadań: 
Stypendysta będzie wykonawcą projektu pt. „Uczenie maszynowe i modele zorientowane 
obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźnika 
gotowości dostawczej”. W ramach tego projektu powinien on: 
- przeprowadzić badania empiryczne oraz analizy symulacyjne, 
- przygotować we współpracy z promotorem kilka wysoko punktowanych artykułów 
naukowych,  
- aktywnie uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 
- przygotować rozprawę doktorską w dyscyplinie ekonomia pod opieką naukową  
dr hab. Joanny Bruzdy, prof. UMK, 
- odbyć co najmniej jeden zagraniczny staż naukowy (a w tym obowiązkowy 3 miesięczny 
staż w Lancaster University Management School, osoba goszcząca: prof. John Boylan). 
 
Warunki zatrudnienia: 
- W momencie zaangażowania w projekcie stypendysta nie może posiadać stopnia 
naukowego doktora oraz nie może być uczestnikiem szkoły doktorskiej.  
- Stypendium doktorskie wypłacane będzie przez okres 48 miesięcy w wysokości 5000 zł 
do momentu śródokresowej ewaluacji studenta w szkole doktorskiej i w wysokości 6000 zł 
w okresie późniejszym, przy czym jest ono przedłużane na podstawie oceny bieżących 
postępów. Stypendium to jest nieopodatkowane. 
- Praca w przyjaznym, zaangażowanym otoczeniu i pod okiem profesjonalistów. 
- Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy i finansowania staży zagranicznych, udziałów 
w konferencjach, zakupów książek, komputera, oprogramowania etc. 



 
Forma składania ofert: email na adres joanna.bruzda@umk.pl oraz ars@umk.pl 
 
Termin nadsyłania aplikacji: 31 lipca 2020 r. 
 
Wymagane dokumenty: 
- aktualne CV z danymi kontaktowymi, 
- list motywacyjny przedstawiający zainteresowania naukowe i dotychczasowe osiągnięcia, 
- opcjonalnie: list (listy) referencyjne. 
 
Kryteria oceny: 
- kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie – 70% oceny końcowej, 
- dotychczasowe osiągnięcia – 30% oceny końcowej. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2020 r. 
 
Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2020 r. 
 
Po etapie oceny nadesłanych zgłoszeń osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej 
mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie sierpnia 2020 r.  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przyszłym promotorem rozprawy 
doktorskiej pod adresem joanna.bruzda@umk.pl. 


