
Ogłoszenie	  konkursowe	  

Instytut	  Informatyki	  Politechniki	  Poznańskiej	  poszukuje	  Doktorantki/Doktoranta	  do	  realizacji	  zadań	  
w	  projekcie	  “Learning	  and	  Evolving	  Ontologies	  from	  Linked	  Open	  Data	  (LeoLOD)”	  realizowanym	  w	  
ramach	  programu	  POMOST	  Fundacji	  na	  rzecz	  Nauki	  Polskiej	  (FNP),	  współfinansowanego	  przez	  Unię	  
Europejską	  z	  Europejskiego	  Funduszu	  Rozwoju	  Regionalnego.	  	  Kierownikiem	  projektu	  jest	  
dr	  Agnieszka	  Ławrynowicz.	  	  

1. Oczekiwania	  wobec	  kandydatów:	  
a) Uczestnicy	  studiów	  doktoranckich,	  posiadający	  tytuł	  magistra	  (inżyniera)	  informatyki	  

bądź	  matematyki,	  którzy	  podlegają	  ubezpieczeniom	  emerytalnemu	  i	  rentowemu	  z	  innego	  
tytułu.	  

b) Dobre	  przygotowanie	  merytoryczne	  w	  dziedzinach:	  sztucznej	  inteligencji	  (reprezentacja	  
wiedzy	  bazująca	  na	  logikach	  formalnych),	  technologii	  semantycznych,	  uczenia	  
maszynowego.	  

c) Dobre	  umiejętności	  programistyczne	  (Java);	  doświadczenie	  w	  prowadzeniu	  projektów	  
programistycznych;	  

d) Udokumentowana	  dotychczasowa	  aktywność	  w	  dziedzinach	  tzw.	  Semantycznej	  Sieci	  
(ang.	  	  Semantic	  Web),	  ontologii	  w	  systemach	  komputerowych	  oraz	  uczenia	  maszynowego	  
(publikacje	  naukowe,	  uczestnictwo	  w	  konferencjach	  naukowych,	  uczestnictwo	  w	  szkołach	  
letnich)	  jest	  opcjonalna,	  ale	  mile	  widziana;	  

e) Doświadczenie	  w	  pracy	  w	  projektach	  badawczych	  wymagających	  współpracy	  
międzynarodowej,	  pracy	  zespołowej	  jest	  opcjonalne,	  ale	  mile	  widziane.	  
	  

2. Kwota	  stypendium	  wynosi	  3000	  PLN/miesiąc.	  Maksymalny	  czas	  trwania	  kontraktu	  to	  18	  
miesięcy.	  Kandydat	  rozpocznie	  realizację	  zadań	  od	  1	  stycznia	  2014	  r.	  
	  

3. Lista	  wymaganych	  dokumentów:	  
a) Krótki	  życiorys	  z	  opisem	  pracy	  magisterskiej	  kandydata	  oraz	  z	  opisem	  dotychczasowego	  

dorobku	  naukowego/programistycznego	  (w	  j.	  angielskim);	  
b) List	  motywacyjny	  wyjaśniający	  zainteresowanie	  kandydatki/kandydata	  tematem	  projektu	  

i	  opisujący	  dotychczasowe	  doświadczenia	  i	  osiągnięcia,	  blisko	  związane	  z	  tematem	  
projektu	  (nie	  więcej	  niż	  2	  strony	  w	  j.	  angielskim);	  

c) Kopia	  listu	  od	  aktualnego	  bądź	  planowanego	  promotora	  pracy	  doktorskiej	  (opiekuna	  
naukowego)	  wyrażającego	  zgodę	  na	  oddelegowanie	  do	  realizacji	  projektu	  i	  na	  to,	  że	  
dr	  Agnieszka	  Ławrynowicz	  zostanie	  promotorem	  wspierającym	  kandydata	  w	  razie	  
wygrania	  	  przez	  niego	  konkursu	  na	  stypendium.	  
	  

4. Prosimy	  o	  przesyłanie	  zgłoszeń	  na	  adres:	  agnieszka.lawrynowicz@cs.put.poznan.pl.	  Termin	  
nadsyłania	  zgłoszeń:	  31	  października	  2013r.	  
	  



5. Najlepsi	  kandydaci	  zostaną	  zaproszeni	  na	  rozmowę	  kwalifikacyjną,	  która	  odbędzie	  się	  w	  
listopadzie	  2013r.	  	  

6. Kryteria	  wpływające	  na	  decyzję	  o	  przyznaniu	  stypendium:	  	  
a)	  wynik	  rozmowy	  kwalifikacyjnej;	  	  
b)	  dobre	  przygotowanie	  merytoryczne	  do	  wykonywania	  zadań	  w	  projekcie;	  
c)	  dotychczasowa	  aktywność	  naukowa,	  osiągnięcia	  i	  doświadczenia	  w	  szczególności	  związane	  
z	  tematyką	  projektu;	  	  
	  

7. Wyniki	  zostaną	  ogłoszone	  w	  ciągu	  tygodnia	  od	  daty	  rozmowy	  kwalifikacyjnej.	  
	  

8. Dodatkowe	  informacje	  o	  projekcie:	  http://www.cs.put.poznan.pl/alawrynowicz/leolod	  
	  

9. Prosimy	  o	  zamieszczenie	  następującej	  klauzuli	  w	  przesłanej	  dokumentacji:	  "Wyrażam	  zgodę	  
na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych,	  zawartych	  w	  ofercie	  stypendialnej	  dla	  potrzeb	  
niezbędnych	  dla	  realizacji	  procesu	  rekrutacji,	  zgodnie	  z	  Ustawą	  z	  29.08.97	  roku	  o	  Ochronie	  
Danych	  Osobowych	  Dz.U.	  nr	  133	  poz.	  883".	  	  
	  

10. Jednostka	  przedstawiająca	  ofertę	  stypendialną	  zastrzega	  sobie	  prawo	  kontaktu	  	  
z	  wybranymi	  kandydatami.	  

Szczegółowe	  informacje	  dotyczące	  zasad	  otrzymywania	  indywidualnego	  Stypendium	  naukowego	  
programu	  POMOST	  znajdują	  się	  na	  stronie	  Fundacji	  na	  rzecz	  Nauki	  Polskiej	  www.fnp.org.pl	  

	  

	  

	  

	  


