
Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Warszawa,  
Nazwa stanowiska: Stypendysta w projekcie badawczym 
 
Wymagania: 

 Status studenta studiów drugiego stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu metod ilościowych w ekonomii;  

 Zaawansowana praktyczna umiejętność modelowania ekonometrycznego, w szczególności z 
zakresu badań panelowych, w tym zastosowania local projection method;  

 Zaawansowana znajomość programów statystycznych (np. R, Stata); 
 Znajomość tematyki finansów publicznych, w szczególności wpływu zmian w polityce fiskalnej na 

aktywność gospodarki, w tym identyfikacji impulsów fiskalnych; 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie literatury naukowej 

i przygotowywania tekstów naukowych. 
 
Dodatkowymi atutami będą: 

 Znajomość analiz skutków fiskalnych reform z zastosowaniem modeli mikrosymulacyjnych, 
przetwarzanie i wizualizacja danych z wykorzystaniem R; 

 Wysoka ocena dotychczasowych wyników w nauce, w tym ocena prac dyplomowych; 
 Publikacje z zakresu nauk ekonomicznych; 
 Chęć realizacji pracy magisterskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu. 

 
Opis zadań: 
 

 Aktualizacja przeglądu literatury; 
 Monitorowanie najnowszych publikacji związanych z tematyką projektu pod kątem zastosowanych 

danych i metod analizy; 
 Zbieranie i analizowanie danych o dostosowaniach fiskalnych oraz regulacjach rynku produktów i 

rynku pracy w krajach UE; 
 Modelowanie ekonometryczne; 
 Współpraca przy przygotowywaniu publikacji; 

 
Typ konkursu NCN: OPUS – HS 
Termin składania ofert: 20 stycznia 2019, 17:00 
Forma składania ofert: email 
Warunki zatrudnienia: 
 
Oferujemy: 

 Umowę o stypendium na 3 lata; 
 W okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie może pobierać wynagrodzenia ze  środków 

NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych 
 Stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie; 
 Udział w aktywności zespołu badawczego; 
 Współautorstwo publikacji naukowych. 

 
Dodatkowe informacje: 
 
Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z  Załącznikiem do uchwały 
Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 dotyczącego przyznawania stypendiów naukowych 
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.  
 
Jeżeli w okresie realizacji zadań w projekcie, stypendysta przestanie spełniać  kryterium, na podstawie 
którego przyznano mu stypendium, a zacznie spełniać inne kryterium wskazane w § 3 pkt 4 Załącznika do  
uchwały Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016, może kontynuować pobieranie przyznanego 
stypendium 
 
W przypadku studentów/studentek mających planowo ukończyć studia w trakcie trwania projektu, umowa 
podpisana będzie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast 
warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie innego kryterium 
wskazanego w § 3 pkt 4 Załącznika do uchwały Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016,.  



 
 
Aplikacje prosimy przesyłać wiktor.wojciechowski@sgh.waw.pl 
 
Termin nadsyłania aplikacji: 20 stycznia 2019, 17:00. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 stycznia 2019 


