
Stypendium Omidyar dla międzynarodowych doktorantów w USA, 
2016 

 
Stypendium Omidyar na Instytucie Santa Fe oferuje Ci: 
- transdyscyplinarną współpracę z czołowymi badaczami na świecie 

- do trzech lat pobytu w Santa Fe, Nowy Meksyk 

- swoboda w badaniach i fundusze współpracy 

- konkurencyjne wynagrodzenie i hojne bonusy 

- zorganizowany program treningowy dla przywódców 

- niebywałą wolność intelektualną 

 

Stypendium Omidyar na Instytucie Santa Fe jest niepowtarzalną ofertą stypendialną wśród 

ofert dla doktorantów. Instytut nie ma oficjalnych programów czy wydziałów. Badania są 

wspólne i obejmują nauki fizyczne, przyrodnicze i społeczne. Większość badań jest 

teoretyczna i/lub obliczana komputerowo, aczkolwiek niektóre badania zawierają elementy 

doświadczalne. Instytut Santa Fe posiada średnio 10 stałych wykładowców, 100 

zewnętrznych i 250 gościnnych na rok. Tematy badań na Instytucie Santa Fe, aktualnych 

wykładowców i stypendystów można znaleźć tutaj: http://www.santafe.edu/research. 

 

Jak wspominaliśmy liderzy, którzy kształtują przyszłość nauki, wezmą udział w programie 

treningowym Omidyar Fellows rozwijającym ich zdolności przywódcze w ciągu 3-letniego lub 

dłuższego pobytu. Program skupia się na nieprzerwanym doradztwie ze stałą oraz 

zewnętrzną kadrą Instytutu Santa Fe, ulepszaniu warsztatu umiejętności, badaniach poza 

kampusem i zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych oraz różnorodności przywództwa 

naukowego i okazji do zarządzania nauką na Instytucie Santa Fe.  
 
Wymagania: 
- tytuł naukowy doktora w dowolnej dziedzinie (lub spodziewany tytuł naukowy doktora do 

września 2016) 

- duże umiejętności w operowaniu na liczbach 
- wzorowa karta ocen studenta 

- udowodnione zdolności do pracy zarówno samodzielnej jak i w grupie 

- wykazanie zainteresowań w multidyscyplinarnych badaniach 

- dowody na umiejętność nieschematycznego myślenia 

 

 



Aplikacje mogą składać: 
- kandydaci z dowolnych państw 

- kandydaci z dowolnych dziedzin naukowych 

- zachęcamy do składania aplikacji kobiety oraz członków niedostatecznie reprezentowanych 

grup 

 

Instytut Santa Fe daje wszystkim równe szanse zatrudnienia! 

 
Materiały aplikacyjne: 
Zainteresowany kandydat musi wysłać przedstawić poniższe dokumenty: 

1. Curriculum vitae (zawierające listę publikacji). 

2. Oświadczenie jakimi badaniami kandydat chce się zajmować (maksymalnie 2 strony) 

zawierające krótki opis badania oraz wyjaśnienie dlaczego chcesz przeprowadzić te badania. 

3. Opis zainteresowań SFI (maksymalnie 1 strona), które opisują Twój potencjalny wkład w 

społeczność Instytutu Santa Fe oraz wyjaśniający potencjalny wpływ Instytutu na Twoje 

badania. Rozważ jedno lub więcej z poniższych pytań: Jaki wkład z innych dziedzin może 

ulepszyć Twoje przyszłe badania? Jaki typ zajęć multidyscyplinarnych chciałbyś 

zorganizować podczas Twojego stypendium? Jaki aspekty Twoich obecnych lub przyszłych 

badań są trudne do przeprowadzenia w tradycyjnym środowisku akademickim? 

4. Trzy listy rekomendacyjne naukowców, którzy znają Twoje prace (listy powinny zostać 

wysłane oddzielnie od Twojej aplikacji. Gdy skończysz wypełniać swoją aplikację przez 

Internet, bądź przygotowany na podanie adresów e-mail trzech różnych naukowców, którzy 

Cię zarekomendują. Instytut Santa Fe skontaktuje się z nimi bezpośrednio z instrukcjami do 

złożenia listów). 

5. (Opcjonalnie) Kopia jednej pracy, którą napisałeś w języku angielskim niezależnie od tego 

czy została opublikowana. 

Aby zaaplikować:  
Aplikacje na stypendium Omidyar 2016 będą akceptowane w wersji online od 10 sierpnia do 
1 listopada 2015. 

 

Aplikuj tutaj 
 
Zapytania: na adres e-mail ofellowshipinfo@santafe.edu 

 



Stypendium Omidyar na Instytucie Santa Fe jest możliwe dzięki hojnemu wsparciu od 

małżeństwa Pam i Pierre Omidyar.  
 
Z http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/ 


