
Nazwa jednostki: Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 

Nazwa stanowiska: stypendystka/stypendysta  

Wymagania: 

 

- znajomość analizy niestandardowej na poziomie R. Goldblatt Lectures on hyperreals (1998) 

- znajomość filozofii XIX w. oraz historii matematyki  XIX w. 

- znajomość teorii mnogości 

- znajomość języka niemieckiego na poziomie pozwalającym studiowanie tekstów 

matematycznych XIX w. 

- posiadanie statusu doktoranta (matematyka/filozofia)  - uczestnika studiów doktoranckich w 

rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  lub uczestnika 

szkoły doktorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce - na dzień rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie. 

 

Wymagane dokumenty: 

- CV zawierające informacje na temat osiągnięć naukowych kandydata (w tym lista 

publikacji) oraz wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, 

nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową  w kraju lub 

za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udziału w projektach badawczych); 

- skan informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Instytutu Matematyki  

(właściwy adres strony www ) pod ogłoszeniem o konkursie (kandydaci będą proszeni o 

przyniesienie oryginału na rozmowę rekrutacyjną); 

- list motywacyjny; 

- skan zaświadczenia potwierdzające status doktoranta; 

- skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem. 

Opis zadań: Należy wykazać, że w paragrafach 28-33 Paradoxien des Unendlichen (1851) 

B. Bolzano  stosuje nieskończenie małe w dowodzie twierdzenia o funkcji uwikłanej. 

Ponadto, że stosuje metodologie rozwiniętą przez L. Eulera w Introductio in analysin 

infinitoru (1748). 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS 

Termin składania ofert:  15.10.2020 r. 

Forma składania ofert: elektronicznie na adres e-mail: piotr.blaszczyk@up.krakow.pl 

Warunki zatrudnienia:  

Stypendium naukowe w wysokości 2 000 zł miesięcznie planowane na okres 12 miesięcy w 

ramach projektu badawczego o numerze 2018/31/B/HS1/03896 pt.: „Nieskończoność i 

nieskończenie małe”.  

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie: listopad 2020 



Dodatkowe informacje:  

Wymagane dokumenty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

piotr.blaszczyk@up.krakow.pl 

 

Komisja konkursowa przewiduje przyznanie stypendium naukowego  kolejnej osobie z listy 

rankingowej, jeśli umowa z laureatem nie zostałaby podpisana (rezygnacja ze stypendium, 

niedostarczenie zaświadczenia potwierdzającego status bycia doktorantem).  

W przypadku pytań informacji udziela kierownik projektu dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP 

kontaktowy adres e-mail: piotr.blaszczyk@up.krakow.pl  
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