
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Sonata-BIS HS 

Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta - 1 

Wymagania: 

-spełnienie warunków przyznawania stypendiów doktorskich w projektach NCN, ustalonych 

dla konkursu Sonata-BIS 8 

-stopień magistra uzyskany w okresie ostatnich pięciu lat na kierunkach z zakresu finansów, 

metod ilościowych, ekonomii, nauk matematycznych, informatyki lub nauk fizycznych 

-bardzo dobre przygotowanie z zakresu metod ilościowych i matematycznych, w szczególności 

umiejętność programowania w języku Stata, pozwalająca na samodzielną pracę z dużymi 

zbiorami danych  

-umiejętność samodzielnego konstruowania i przeliczania modeli regresji w języku Stata oraz 

umiejętność interpretacji wyników estymacji dla danych bankowych 

-umiejętność tworzenia tekstów i prezentacji w języku Latex 

-bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną pracę badawczą na 

akademickich tekstach anglojęzycznych i wystąpienia na konferencjach międzynarodowych 

-bardzo dobra znajomość języka polskiego  

-doświadczenie w pracy badawczej na dużych zbiorach danych 

-dyspozycyjność i pełne zaangażowanie w pracę badawczą w projekcie 

-samodzielność, dokładność i pracowitość 

-umiejętność i chęć pracy w zespole 

 

Opis zadań: 

-udział w uzupełnianiu bazy danych w projekcie NCN pt. „Dochodowość i wypłaty dywidendy 

banków Europy Środkowo-Wschodniej a stabilność struktur zarządczych i akcjonariatu”, a w 

szczególności doszukiwanie internetowych źródeł danych i wpisywanie brakujących danych 

-udział w realizacji zadań badawczych w projekcie, w tym tworzenie i interpretacja statystyk 

opisowych, tworzenie i przeprowadzanie estymacji modeli, interpretacja wyników estymacji 

-przegląd i opis wybranych anglojęzycznych pozycji z literatury przedmiotu z zakresu projektu 

-czynne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 

 

Typ konkursu: SONATA-BIS HS 

Termin składania ofert: 22.01.2022r. 

Forma składania ofert: email 

Warunki zatrudnienia: 

Stypendium naukowe 1500 PLN/miesiąc przez maksimum 12 miesięcy. Wymiar pracy jest 

przewidziany na 24h w tygodniu, rozłożone równomiernie na 4 lub 5 dni w tygodniu. Praca 

wykonywana będzie na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego (brak możliwości pracy zdalnej). 

Rozpoczęcie prac przewidywane jest na 1.02.2022r. 

 



Dodatkowe informacje:  

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu dr Dorota Skała. Zgłoszenia w formie pdf 

przyjmowane są drogą elektroniczną (dorota.skala@usz.edu.pl) koniecznie z dopiskiem 

„Doktorant 1”. Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję 

konkursową, której przewodniczy kierownik projektu dr Dorota Skała, zgodnie z regulaminem 

przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki. Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 

r., stypendium może być przyznane osobie, która na dzień rozpoczęcia prac: 

- jest doktorantem, uczestnikiem 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 

- jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej.  

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Ekonomii i 

Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbędzie się w formie stacjonarnej w terminie 

24-28.01.2022r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.01.2022r. Od decyzji komisji 

stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 

 

Wymagane dokumenty: 

-życiorys 

-list motywacyjny 

-lista publikacji i aktywności badawczych (wystąpienia i uczestnictwo w konferencjach, 

uczestnictwo w kołach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych, staże) 

-pięć najważniejszych publikacji w pdf (jeśli Doktorant uczestniczył w publikacjach)  

-kopia dyplomu potwierdzającego zdobycie stopnia magistra 

-średnia ocen ze studiów I i II stopnia 

-certyfikaty językowe (jeśli zostały uzyskane) 

-zaświadczenie o posiadanym statusie doktoranta  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w projekcie pt. 

„Dochodowość i wypłaty dywidendy banków Europy Środkowo-Wschodniej a stabilność 

struktur zarządczych i akcjonariatu”, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński.” 


