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Strona główna › Edukacja

Letnie praktyki badawcze w Instytucie Badań
Systemowych PAN

Instytut Badań Systemowych PAN zaprasza
studentów do wzięcia udziału w letnich praktykach badawczych.

X Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów,
których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania
rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla
Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Matrix
i wielu innych. Praktyki odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2013r. w Warszawie.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich
jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę
w interdyscyplinarnych grupach projektowych. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich
doświadczeniach industrial mathematics.

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum
Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej
i Zarządzania.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy)
należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny
IBS/WY/2014. Zgłoszenia będą oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji. Pierwszy termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2014r. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich
przyjmowania w dowolnym momencie.
Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się nastronie www.
Źródło: www.polsl.pl
http://laboratoria.net/edukacja/20916.html
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