
Stypendia North West Consortium DTP – Manchester Metropolitan University w UK 

Konsorcjum North West Consortium DTP jest finansowane przez Radę ds. Badao nad Sztuką 

i Naukami Humanistycznymi (Arts and Humanities Research Council - AHRC) i oferuje w pełni 

finansowane stypendia na projekty badawcze w dziedzinie filozofii. 

Oferowane stypendia pokrywają czesne oraz, w zależności od sytuacji związnej z prawem do pobytu, 

roczne stypendium według stawki AHRC (ok. 14 777 funtów). 

Badania w dziedzinie filozofii na Manchester Metropolitan University (Manchester Met) 

Jako pracownik naukowy na Manchester Met stypendysta będzie miał okazję dołączyd do czołowego 

ośrodka badao w dziedzinie filozofii. Posiadamy szeroką wiedzę specjalistyczną, co pozwala nam 

nadzorowad projekty dotyczące filozofii współczesnej i historycznej, obejmującej Europę i resztę 

świata. Zwracamy szczególną uwagę na podejścia łączące różne dyscypliny oraz kontynenty. 

Centrum Badao nad Historią (History Research Centre) tworzy forum dla badao interdyscyplinarnych 

i działao na rzecz zaangażowania społeczeostwa w zakresie historii oraz filozofii. 

Zapraszamy do zgłaszania projektów w obszarach badawczych prowadzonych przez naszą uczelnię. 

Proces składania wniosków 

Przed zgłoszeniem kandydat powinien omówid swój projekt z wykładowcą z naszej uczelni. W tym 

celu należy wysład wiadomośd na adres e-mail adhlsspgadmissions@mmu.ac.uk lub zadzwonid pod 

numer +44 (0)161 247 6673.  

Ubieganie się o powyższe stypendium jest procesem dwuetapowym:  

 najpierw trzeba złożyd wniosek online (korzystając z poniższych linków „Wyślij wniosek 

online”). Termin nadsyłania wniosków upływa 14 stycznia 2019 r. o północy. Komisja oceni 

każdy wniosek, a najsilniejsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną; 

 następnie należy wypełnid wniosek North West Consortium i odesład go na adres 

adhlsspgadmissions@mmu.ac.uk do 8 lutego (do godz. 17:00). 

Oferta jest skierowana do studentów z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Więcej informacji 

o warunkach stypendium NWCDTP można znaleźd tutaj. 

Zapytania można wysyład do zespołu badawczego wydziału humanistyczno-artystycznego (Arts and 

Humanities Faculty Research Degrees) na adres e-mail: adhlsspgadmissions@mmu.ac.uk. 

Jak składać wnioski 

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jest wysłanie wniosku przez internet. W ten sposób 

można go śledzid na każdym etapie procesu rekrutacji. W tym celu należy skorzystad z poniższych 

opcji: 

Wyślij wniosek online (pełny wymiar godzin) 

Wyślij wniosek online (niepełny wymiar godzin) 

Prosimy podad następujący kod: AHRC-NWCDTP-2019 - Philosophy. 

Należy również wypełnid dokument zawierający dodatkowe informacje (Postgraduate Research 

Degree Supplementary Information) i przesład go do sekcji  „Student documents”. 
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Rozmowy kwalifikacyjne 

Rozmowy kwalifikacyjne prawdopodobnie będą się odbywały w ostatnich dniach stycznia i na 

początku lutego. 

Kontakt 

Manchester Metropolitan University  

All Saints Building  

All Saints 

Manchester  M15 6BH 

Adres e-mail: adhlsspgadmissions@mmu.ac.uk  

Tel.: +44 (0)161 247 6673 

Informacje pochodzą ze strony: https://www2.mmu.ac.uk/research/research-

study/scholarships/detail/ahrc-nwcdtp-2019-philosophy-ahrc-funded-scholarships-in-philosophy.php 
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