
Stypendium Omidyar dla międzynarodowych studentów 

 w USA, 2016 

 

Stypendium Omidyar w Instytucie Santa Fe oferuje: 

-transdyscyplinarną współpracę z wybitnymi badaczami z całego świata, 

-zamieszkanie w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk do 3 lat, 

-dowolność w badaniach oraz fundusze na współpracę, 

-konkurencyjne wynagrodzenie i hojne świadczenia, 

-usystematyzowany liderski program treningowy, 

-bezprecedensową wolność intelektualną. 

 

Stypendium thr Omidyar w Santa Fe instytut jest unikalne spośród stanowisk 

habilitacyjnych. Instytut nie ma formalnych programów i wydziałów. Badania są prowadzone 

wspólnie i obejmują dziedziny nauk fizycznych, przyrodniczych i społecznych.  

Większość badań jest teoretyczna i/ lub obliczeniowa w naturze, chociaż niektóre badania 

zawierają elementy empiryczne. Liczba kadry uniwersyteckiej przebywającej w Instytucie 

wynosi przeciętnie 1o, liczba zewnętrznej kadry to 100 a goście stanowią średnio liczbę 250 

rocznie. Tematy badań SFI, informacje na temat wydziału i obecnych stypendystach można 

znaleźć na:http://www.santafe.edu/research 

 

Jakby liderzy, absolwenci stypendium Omidya,  którzy kształtują przyszłość nauki 

uczestniczą w czynnym i  usystematyzowanym programie treningowym, mającym na celu 

rozwijanie umiejętności liderskich poprzez trzyletni lub dłuższy pobyt w Instytucie. 

Program skupia się na długotrwałych relacjach na zasadzie mentoringu z rezydentami SFI 

oraz zewnętrznych wydziałów, warsztatach rozwijających umiejętności, badaniach poza 

kampusem, doświadczeniach w nauczaniu oraz różnorodności naukowego przywództwa i 

okazji do zarządzania nauką w SFI. 

 

Wymagania: 

- Tytuł doktora w dowolnej dziedzinie (lub otrzymanie tego tytułu do września 2016), 

- Mocne rachunkowe i ilościowe umiejętności, 

- Doskonałe wyniki akademickie, 

http://www.santafe.edu/research


- Sprawdzone zdolności do pracy zarówno samodzielenej jak i grupowej, 

- Udowodownione umiejętności do myślenia poza tradycyjnymi wzorcami. 

 

Mile widziani się kandydaci: 

- z każdego kraju, 

- z każdej dziedziny wiedzy, 

- szczególnie do aplikacji zachęca się kobiety i członków niedostatecznie 

reprezentowanych grup 

SFI jest pracowadwcą stosującym zasadę równouprawnienia. 

 

Materiały aplikacyjne: 

Zainteresowani kandydaci muszą dostarczyć następujące materiały: 

1. Curriculum vitae (zawierające listę publikacji). 

2. Zestawienie zainteresowań badawczych (maksymalnie dwie strony) zawierające 

krótki opis badań, które kandydat chce prowadzić wraz z uzasadnieniem. 

3. Opis zainteresowania SFI (maksymalnie jedna strona) opisujący potencjalny udział w 

społeczności SFI oraz opisujący potencjalny wkład do SFI. Prosi się o rozważenie 

jednego lub więcej z następujących pytań: Jaki wkład z innych dziedzin nauki 

poprawi Twoje badania? Jakiego rodzaju multidyscyplinarne szkolenia chciałbyś 

zorganizować podczas stypendium?Jakiego rodzaju aspekty z Twoich obecnych lub 

przyszłych badań są trudne do prowadzenia w tradycyjnym środowisku 

akademickim? 

4. Trzy listy polecające od badaczy z którymi współpracujesz (listy powinny być wysłane 

oddzielne od aplikacji. Po uzupełnieniu aplikacji prosi się o podanie adresów 

mailowych trzech osób, które zarekomendują Twoją kandydaturę. SFI skontaktuje się 

z nimi bezpośrednio w sposób podany w dołączonych listach.) 

5. Opcjonalnie (kopia jednego referatu w języku angielskim, zarówno 

opublikowany/nieopublikowany). 

 

Żeby  zaaplikować: 
 
Aplikacje online na stypendium Omidyar 2016 będą akceptowane od 10 sierpnia do 
1 listopada 2015. 
 
Aplikuj tutaj: 
Pytania: email: ofellowshipinfo@santafe.edu 

mailto:ofellowshipinfo@santafe.edu


 
Stypendium Omidyar w instytucje  Santa Fe jest możliwe dzięki szczodremu wsparciu ze 
strony Pam and Pierre Omidyar. 
 
  
Z http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/ 
 
 

http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/

