
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Lotniczy, pok. 125
             tel.:  +48 22 621 53 10, +48 22 234 73 54, fax/tel.: +48 22 625 73 51, 

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

OFERTA ŁĄCZNYCH PRAC:

PRZEJŚCIOWEJ I DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ
łączny czas realizacji obu prac 12 miesięcy

 KWOTA   STYPENDIUM: 1500PLN/miesiąc (netto)

W PROJEKCIE NAUKOWYM:

Statistical modeling of turbulent two-fluid flows with interfaces
realizowanym w ramach grantu OPUS11 Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

  ref. nr 2016/21/B/ST8/01010, ID:334165. 

promotor:

dr. inż Tomasz Wacławczyk PW, ITLiMS

ZADANIE

Prace będą dotyczyć modelowania przepływu dwufazowego pęcherzyków w różnych geometriach i
reżimach prędkości z uwzględnieniem efektów turbulencji.

Praca przejściowa dotyczy zapoznania się z oprogramowaniem OpenFoam4.0, zastosowanie go do
wybranych zagadnień przepływowych, wizualizację danych oraz weryfikację otrzymanych wyników
obliczeniowych w oparciu o metodę MMS oraz ekstrapolację Richardsona.

Praca dyplomowa będzie kontynuacją pracy przejściowej, zadaniem jest implementacja algorytmu
metody Fast-Marching do poszukiwania znaczonej funkcji  odległości od powierzchni rozdziału oraz
nowego modelu ewolucji powierzchni rozdziału, a następnie przeprowadzenie symulacji przepływów
dwu-fazowych  i  walidacji  wyników  w  oparciu  o  dane  eksperymentalne.  Praca  dyplomowa  musi
zakończyć się publikacją w czasopiśmie z listy JCR.

ciąg dalszy ogłoszenia na drugiej stronie
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KTO POWINIEN APLIKOWAĆ

Studenci 4-5 roku studiów magisterskich. Osoby interesujące się pracą naukową w szczególności
Numeryczną Mechaniką Płynów a także badaniem nowych modeli układów fizycznych/chemicznych. 

 Wymagana jest dobra lub bardzo dobra znajomość C i/lub C++, j. angielski przynajmniej w stopniu
komunikatywnym

APLIKACJA musi ZAWIERAĆ:

List motywacyjny, Curriculum Vitae (od początku szkoły średniej),

 oceny szczątkowe i średnią ocen ze studiów

GDZIE SKŁADAĆ APLIKACJE

przesyłać na adres: twacl@meil.pw.edu.pl

WAŻNE DATY

Koniec rekrutacji: 16.09.2019

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: 23.09.2019

Rozpoczęcie prac: 01.10.2019

w przypadku dodatkowych pytań: twacl@meil.pw.edu.pl

Obowiązek informacyjny:

 Informujemy że zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.   Administratorem jest Politechnika
Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym
można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia
zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika  Warszawska zleca  wykonanie czynności,  z  którymi  wiąże się  przetwarzanie danych
osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
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