
Stypendia FHI dla doktorantów (DPhil) z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i spoza UE 

przebywających w UK 

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia ufundowane przez Future of Humanity Institute (FHI 

- Instytut Przyszłości Ludzkości). Oferta jest kierowana do studentów rozpoczynających studia 

doktoranckie kooczące się uzyskaniem tytułu DPhil na Oxford University. Stypendia będą 

przyznawane studentom z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i tych spoza Unii, którzy przebywają 

w UK. 

Celem jest wybranie najlepszych studentów i udzielenie im wsparcia, gdy będą próbowali stawid 

czoła jednym z największych wyzwao stojących przed rasą ludzką. 

FHI jest multidyscyplinarnym instytutem badawczym na University of Oxford. Badacze z FHI 

korzystają z narzędzi matematyki, filozofii, nauk społecznych i nauk ścisłych, gdy stawiają pytania o 

ludzkośd i jej perspektywy na przyszłośd. 

Opis stypendium 

 termin składania wniosków: 25 stycznia 2019 r., 

 poziom studiów: doktoranckie (kooczące się otrzymaniem tytułu DPhil), 

 przedmioty studiów: informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe, matematyka, 

filozofia i polityka publiczna. 

 stypendium obejmuje: 

1. Opłaty za studia pokryte w całości 

2. Grant na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 19 tys. funtów rocznie 

3. Miejsce do pracy znajdujące się w biurze FHI, które jest współdzielone z Global Priorities 

Institute (Instytut do spraw Priorytetów Globalnych) i Centre for Effective Altruism 

(Centrum Efektywnego Altruizmu). 

4. Dostęp do seminariów i spotkania ekspertów odbywających się regularnie, włącznie 

z tymi, które są prowadzone w ramach programu Research Scholars Programme 

5. Doradztwo i wsparcie badaczy z FHI, w tym dr. Owena Cotton-Barratta, koordynatora 

programu stypendialnego. 

6. Możliwośd nawiązania kontaktów z najlepszymi na świecie badaczami oraz uczestnictwo 

w spotkaniach towarzyskich i ożywionych wykładach organizowanych w FHI. 

 obywatelstwo: stypendia będą przyznawane studentom z Wielkiej Brytani/UE lub spoza Unii, 

 liczba stypendiów: uniwersytet przyzna maksymalnie 8 stypendiów tym uczonym, których 

badania mają na celu odpowiedzied na kluczowe pytania dotyczące poprawy 

długoterminowych perspektyw ludzkości, 

 stypendium zostanie przyznane na czas trwania studiów i będzie zależne od postępów 

poczynionych w pracy doktoranta, 

 powyższe stypendium można otrzymad w Wielkiej Brytanii. 

Warunki przyjęcia na studia 

https://www.fhi.ox.ac.uk/rsp/


Aby móc ubiegad się o stypendium ufundowane przez FHI, należy w roku akademickim 2019/2020 

rozpocząd studia doktoranckie (DPhil) na odpowiednim kierunku, w pełnym lub niepełnym wymiarze 

godzin. Kandydat może pochodzid z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub spoza granic Unii. 

Promotor nie musi byd związany z Instytutem. 

FHI jest instytutem interdyscyplinarnym; aby zakwalifikowad się do stypendium, badania powinny 

mied na celu udzielenie odpowiedzi na pytania kluczowe dla ludzkości, widziane z perspektywy 

jednego z 70 kierunków, które spełniają warunki stypendium. Kierunki te można znaleźd na każdym 

wydziale naszej uczelni: nauki humanistyczne, MPLS (nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze - 

Mathematical, Physical and Life Sciences), nauki medyczne i nauki społeczne. Należą do nich 

informatyka, inżynieria, neurobiologia, matematyka, filozofia, historia, polityka publiczna, stosunki 

międzynarodowe, socjologia, prawo i ekonomia.  

Mniejsza uwaga będzie skupiona na kandydatach, którzy prowadzą badania w obszarach już 

istniejących w Instytucie, takich jak: globalne priorytety i makrostrategia, strategia dotycząca SI, 

bezpieczeostwo w zakresie SI oraz zmniejszanie katastrofalnych w skutkach zagrożeo związanych 

z biotechnologią. 

Język angielski: kandydaci, których pierwszym językiem nie jest angielski, są zazwyczaj zobowiązani 

do przedstawienia dowodu biegłości w języku angielskim na wyższym poziomie wymaganym przez 

nasz uniwersytet. 

Procedura składania wniosków 

Na początkowym etapie nie ma osobnego procesu, w którym należy ubiegad się o powyższe 

stypendium. 

Kandydaci muszą złożyd wnioski o przyjęcie na wybrany kierunek nie później niż do 25 stycznia 

2019 r. Nie jest wymagane, aby we wnioskach o przyjęcie na studia wspominad o zainteresowaniu 

stypendium. Tutaj można wyrazid swoje zainteresowanie i zdecydowad czy Instytut ma regularnie 

pytad wydział o rekomendacje.  

Informacje pochodzą ze strony: https://www.fhi.ox.ac.uk/scholarships/ 

Kontakt: 

Future of Humanity Institute 

Littlegate House 

 16-17 St. Ebbe’s Street 

Oxford  OX1 1PT 

United Kingdom 

Telefon: +44 (0) 1865 286800 

E-mail: fhiadmin@philosophy.ox.ac.uk 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtXQLYf0na0ADdi6gON2s_tivFfZpQLBXOdjbq9K7yT3ufDw/viewform?usp=sf_link
https://www.fhi.ox.ac.uk/scholarships/
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