
OGŁOSZENIE

W ramach grantu NCN Sonata-bis „Teoria węzłów” proponuję następujące trzy stanowiska.
• Postdoc wiążący się z zatrudnieniem na stanowisku asystenta naukowego, z pensją około
3900 PLN brutto.

• Doktorant – stażysta ze stypendium 2000 PLN, które może być wypłacane jako dodatek
do stypendium otrzymywanego z innych źródeł.

• Student ze stypendium 1000 PLN. Zasadniczo student powinien być studentem etapu
magisterskiego MIM (może rozpoczynać studia magisterskie w październiku). Wyjątek może
zostać uczyniony dla wybitnie zdolnego kandydata z trzeciego roku.

Wszystkie stanowiska są ramowo od 1 października 2017 do 30 września 2018. Stypendia doktoranta
i studenta mogą zostać przedłużone na kolejny rok.

Od osób zatrudnionych oczekuje się podjęcia lub kontynuacji pracy badawczej w teorii węzłów,
nad jednym z następujących zagadnień.

• Węzły i sploty periodyczne.
• Homologie Floera splotów kwazidodatnich.
• Zastosowania form Blanchfielda.

Od kandydata oczekuje się wiedzy w temacie stosownej do stanowiska na które aplikuje. Postdoc
powinien poruszać się swobodnie w jednym z tych trzech temaów i mieć wiedzę potwierdzoną pu-
blikacjami (lub dobrym doktoratem). Doktorant powinien znać podstawy teorii węzłów. Student
powinien mieć biegłość w topologii ogólnej i, w miarę możliwości, podstawy topologii algebraicz-
nej (homologie, grupa podstawowa). Istnieje możliwość zatrudnienia studenta informatyki, który
opracuje i zaimplementuje kombinatoryczny algorytm liczenia homologii Floera. W tym ostatnim
wypadku wiedza z topologii nie jest wymagana.

Wnioski należy wysyłać pocztą na adres Maciej Borodzik mcboro@mimuw.edu.pl w terminie do
20 września 2017. Zgłoszenie powinno zawierać:

• Życiorys wraz z listą publikacji:
• List motywacyjny
• Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

• Poświadczenie bycia studentem studiów magisterskich lub doktoranckich.
• Opinię od pracownika naukowego. Opinię może przesłać pracownik na adres mcboro@mimuw.edu.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do mnie, na powyższy adres mailowy.

Maciej Borodzik
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