
OFERTA PRACY 

Nazwa jednostki: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska – Warszawa, 

Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta 

Wymagania: 

1. Tytuł magistra w dziedzinie naukowej automatyka i robotyka lub pokrewnej. 

2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie: status doktoranta, uczestnika studiów 

doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut 

naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów; alternatywnie status uczestnika seminarium doktorskiego i praca nad 

przygotowaniem rozprawy doktorskiej. 

3. Udokumentowane doświadczenie naukowe (takie jak udział w projektach badawczych, 

publikacje, wystąpienia plakatowe lub ustne na konferencjach naukowych). 

4. Doświadczenie w zagadnieniach modelowania układów dynamicznych, optymalizacji oraz 

sterowania optymalnego układów wieloczłonowych. 

5. Wiedza na temat metod numerycznych oraz ich implementacji w rozwiązywaniu równań ruchu 

układów wieloczłonowych. Znajomość różnych sformułowań równań ruchu (w tym równań 

kanonicznych Hamiltona) oraz algorytmów do obliczeń równoległych w zagadnieniach 

dynamiki ruchu (divide and conquer). 

6. Znajomość języków programowania: C/C++, Python, Matlab. Znajomość wątków POSIX oraz 

dyrektyw kompilatora OpenMP. Biegłość w języku angielskim. 

7. Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, 

odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki. 

Opis zadań: 

1. Analiza najnowszego stanu wiedzy pod kątem metod sterowania optymalnego oraz obliczeń 

równoległych. 

2. Implementacja wybranych algorytmów sterowania optymalnego dla szerokiej klasy układów 

wieloczłonowych. 

3. Pomoc w projektowaniu algorytmów rekurencyjnych do modelowania i sterowania układów 

wieloczłonowych/robotycznych. Analiza efektywności obliczeń.  

4. Współpraca lub samodzielna praca przy pisaniu publikacji (materiału konferencyjnego lub 

artykułu do czasopisma) związanego z wyżej wymienionymi zagadnieniami. 

5. Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych. 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST. 

Termin składania ofert: 24 lutego 2020 r. godz. 12:00. 

Forma składania ofert: email. 

  



Warunki zatrudnienia: 

• Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska. 

• Okres pobierania stypendium: 12 miesięcy. 

• Wysokość stypendium: 2500,00 PLN/m-c. 

• Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe w ramach projektu. 

Dodatkowe informacje: 

• Tytuł projektu: Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali układów 

wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w czasie rzeczywistym układów robotycznych. 

• Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek. 

• Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ztmir@meil.pw.edu.pl, temat wiadomości: OPUS-

DOKTORANT. 

• Wymagane dokumenty: 

o kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub inny dokument potwierdzający 

ich ukończenie), 

o życiorys (CV), zawierający spis artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych, 

nagród, staży międzynarodowych, stypendiów, warsztatów; informację o udziale 

w projektach badawczych, 

o list motywacyjny, zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata / 

kandydatki, głównych zalet i osiągnięć kandydata / kandydatki, oraz motywacji do 

pracy w projekcie. 

W życiorysie należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).” 

• Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Stypendialną, 

za pomocą poczty e-mail – stosowna informacja zostanie przesłana najpóźniej do dnia 

25 lutego 2020 r.  

• Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 

28 lutego 2020 r. 

• Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie 

internetowej Wydziału MEiL. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
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