2016/17 Програм за докторске студије у ИМТ Школи за Напредне Студије у Луки
Рок за конкурс – 13. Јул 2016. у 18 сати по италијанском времену
Апликације су сада прихваћене за докторски програм 2016/17 у ИМТ Школи за Напредне Студије у
Луки (www.imtlucca.it), једној од пет најбољих школа у Италији. Високо мотивисани кандидати из свих
дисциплина су позвани да се пријаве за једну од 34 потпуне стипендије у склопу докторског програма
који повезује научне области из економије, инжењеринга, рачунарства, неурологије са психологијом
понашања, физике, примењене математике, историје и науке о културној баштини.
Tрогодишње докторске студије су организоване у четири програма, вођена светски познатим научницима,
који делимично деле заједничку позадину и повезани су директно са четири веће научне области које су
заступљене у школи. Кандидати се могу пријавити за један (или више) од наведених програма:
•
•
•
•

Рачунарство и Системски Инжењеринг (ЦССЕ)
Eкономија, Meнаџмент и Наука о подацима (Data Science) (ЕМДС)
Анализа и Менаџмент Културне Баштине (АМЦХ)
Когнитивна, Рачунска и Социјална Неурологија (ЦЦСН)

Сви студенти су смештени у скоро реновираном Сан Франческо комплексу, потпуно опремљеном кампусу у
историјском центру лепог градића у Тоскани, Луке. У склопу кампуса су студентски дом, кантина, читаоне и
собе за опуштање као и библиотека и спољни простор за рекреацију. Одабрани студенти ће поред смештаја
и хране, добијати и стипендију која износи око 13 600 евра годишње. Додана средства за истраживачку
фазу на другим факултетима ће такође бити обезбеђена.
Докторски програм у ИМТ Школи привлачи студенте са свих страна света, стварајући тако интернационално
окружење. Eнглески је главни језик у школи. Штавише, сви студенти ће имати прилику да део својих
студија проведу на другом универзитету, институту или лабораторији, пријављујућу се на Ерасмус+ програм
или преко привременог уговора о мобилности.
Након завршеног овог програма, многи научници заузимају угледне улоге у академским, државним
институцијама, јавним и приватним компанијама или другим професијама широм света.
Уколико желите да пронађете више о ИМТ Школи, погледајте www.imtlucca.it/phd
Пронађи ИМТ Школу на Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube са најновијим новостима.

