
 Postdoctoral Research Associates In 
Religion And Politics 
Oferta stypendialna dla pracowników naukowych z tytułem doktora w celu 

prowadzenia badań z dziedziny „Religia i Prawo”. 

 

Centrum Religii i Polityki im. John’a C. Danforth’a oferuje 4 staże podoktorskie na 

Uniwersytecie Waszyngtona z siedzibą w St. Louis. Oferta skierowana jest do 

młodych uchonych oraz dla osób, które niedawno otrzymały tytuł doktora. Jest to staż 

jednoroczny z możliwością przedłużenia go na okres dwóch lat. 

By móc ubiegać się o staż podoktorski, kandydaci muszą otrzymać tytuł doktora 

przed 1 lipca 2020 roku jednakże tytuł doktora nie może być otrzymany wcześniej  

niż 1 stycznia 2015 roku. W wyjątkowych przypadkach kandydatury aplikantów 

posiadających tytuł naukowy J.D.( Juris Doctor -  jest najwyższym stopniem 

naukowym w dziedzinie prawa) a nie posiadjących tytułu doktora mogą być brani pod 

uwagę w procesie kwalifikacyjnym. 

Pracownicy naukowi dzielić będą swój czas pomiędzy prowadzenie badań i pisanie 

własnych projektów naukowych. Co więcej, biorąc udział w seminariach 

interdyscyplinarnych , które odbywają się co dwa tygodnie, oraz wydarzeniach 

organizowanych przez centrum, przysłużą się intelektualnemu aspektowi życia 

Centrum im. John’a C. Danforth’a.  

Zakres obowiązków  dydaktycznych : 

1. Przygotowania programu jednego kursu rocznie w celu uzupełnienia oferty 

programowej Centrum. 

2. Współprowadzenie dodatkowych zajęć każdego roku ( w zależności od 

potrzeb kadrowych Centrum). 

Uniwersytet Waszyngtona jest pracodawcą, który zapewnia równe szanse wszystkim 

swym pracownikom oraz działa według zasad polityki dyskryminacji pozytywnej. 

Przedstawiciele grup niedostatecznie reprezentowanych są szczególnie zachęcani 

do składania wniosków. 

Wymagane kwalifikacje : kandydaci ubiegający się o staż powinni posiadać tytuł 

doktora w określonych dziedzinach naukowych : „religia i polityka” antropologia, 

prawo, filozofia, teologia, amerykanistyka, historia, badania terenowe , socjologia 

oraz w  innych dzienninach pokrewnych.  

Stypendyści powinni być zaangażowani w projekty, które koncentrują się na 

tematyce religii i polityki Stanów Zjednoczonych bądź to w kontekscie historycznym , 

bądź dotyczące wydarzeń teraźniejszych. 

Procedura składania wniosków:  



Kandydaci muszą wysłać komplet następujących dokumentów w pojedynczym pliku, 

w formacie PDF do Centrum im. John’a C. Danforth’a na adres mailowy: 

rap@wustl.edu 

1. List motywacyjny, w którym zawarty jest zarys proponowanego projektu badań 

podoktorskich, 

2. Aktualny życiorys (CV), 

3. Tekst nawiązujący do tematyki stypendium   (25-30 stron), 

4. Propozycja dwóch kursów licencjackich ( wystarczy przesłać akapit 

podsumowujący każdy kurs). 

Kandydaci powinni również  przesłać 3 listy polecające na podany adres mailowy:  

rap@wustl.edu 

Wnioski powinny być złożone do 1 grudnia 2019 roku. Kandydaci powiadomieni będą 

o decyzjach o przyznaniu stażu do 2 marca 2020 roku.  

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy do konatktu telefonicznego 

z Centrum   (314) 935-9345 lub drogą mailową rap@wustl.edu. 

 

Wynagrodzenie : 50.000 $ dolarów amerykańskich 

 

Informacje pochodzą ze strony: https://rap.wustl.edu/center-now-accepting-applications-for-

postdoctoral-fellowships/ 
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