
Stypendium Społeczne Znaczenie Nauk Humanistycznych Społecznych  

Celem programu „Społeczne Znaczenie Nauk Humanistycznych i Społecznych” (RevHum, od ang. Social Relevance of the Humanities 
Fellowship), który został zainicjowany przez Centrum do Zaawansowanych Badań w Sofii (CAS) i Nowy Europejski Uniwersytet w 
Bukareszcie, oraz otrzymuje wsparcie finansowe od Fundacji Porticus, jest podkreślenie jak ważne są funkcje kognitywno-poznawcze 
dla nauk humanistycznych, a także zwrócenie uwagi na ich potencjał w dyscyplinach, które są tak istotne dla dzisiejszego 
nowoczesnego i niemal całkowicie zdigitalizowanego świata. Chodzi o próbę rozwiązania problemów nie tylko tych natury 
praktycznych, ale i poznawczych, etycznych, filozoficznych i tym podobnych. Program ten jest ukierunkowany na obsługę jak 
najszerszego zakresu zagadnień dotyczących pojęć nauk humanistycznych i społecznych, pod warunkiem że dotyczą one 
współczesnych dyskusji na temat lub istotnych problemów stanu ludzkiego, które wynikają z postępu technologicznego oraz „cyfrowej 
nowoczesności”.


Cały program opiera się na wierze w to, że pośród humanistów całego świata jest ich wartość dodana, nieważne w jakiej konkretnej 
dziedzinie działają, i którzy mogą zostać zachęceni do ponownych, jeszcze głębszych badań na dany temat, ale w kontekście 
adekwatności wobec aktualnych spraw, co jest działaniem koniecznym dla świata, w którym żyjemy.


Program adresowany jest do międzynarodowych uczonych.


CAS Sofia zapewnia zamieszkanie uczestnikom RevHum na czas od pięciu do dziewięciu miesięcy dla badaczy habilitacyjnych, którzy 
nie są obywatelami Bułgarii. Młodzi, jak i starsi naukowcy są zaproszeni.


Wybrani do programu mają prawo do:


• miesięcznego stypendium wysokości 850 Euro (podlegającemu dziesięcio procentowemu podatkowi) na pokrycie kosztów życia 
związanych z pobytem w Sofii;


• zakwaterowania w Sofii, obejmującego pomieszczenia do życia i przestrzeń roboczą. Stypendyści będą mieli również dostęp do 
biblioteki CAS i zasobów/baz danych elektronicznych. Koszty podróży, ubezpieczenia i pozwolenia na pobyt także mogą zostać 
pokryte (dodatek do 850 Euro);


• podróż za granicę w celach badawczych (do 1500 Euro);

• wydatki związane z badaniami (do 100 Euro na miesiąc).


Kandydaci mogą aplikować na okres stypendium obejmujący od pięciu do dziewięciu miesięcy:


• 1 października 2023 - 28 lutego 2024 (semestr zimowy)

• 1 marca 2024 - 31 lipca 2024 (semestr letni)

• 1 października 2023 - 31 lipca 2024 (pełen rok akademicki, dziewięć miesięcy)


Nota bene. Czas trwania stypendium powinien zostać uzasadniony w szczegółowym planie badawczym wraz z opisem.


Wybrani stypendyści są zobowiązani wziąć udział w seminariach stypendialnych i innych wydarzeniach naukowych organizowanych 
przez CAS (konferencje, warsztaty, wykłady itp.), a także powinni zaprezentować swoje projekty w czasie owych wydarzeń. Wynik ich 
pracy mają być podsumowane w formie pisemnej wypowiedzi w języku angielskim.


Kandydat musi:


• nie być obywatelem Bułgarii;

• mieć ukończony stopień doktorski w zakresie studiów humanistycznych i/lub nauk społecznych.


Doświadczenie zdobyte poprzez uczestnictwo w innych międzynarodowych badaniach (projekty oraz recenzowanych konferencjach) i 
wydane publikacje w czasopismach akademickich czy naukowych stanowią mocne zalety w rekrutacji.


Wszystkie dokumenty związane z aplikacją powinny zostać udostępnione w języku angielskim i wysłane na adres e-mail: 
dimov@cas.bg pod tytułem „RevHum Stypendium”.


Ostateczny termin złożenia aplikacji: 31 marca 2023r. 

Kontakt:

Mr. Dimiter Dimov

e-mail: dimov@cas.bg

nr tel.: +35929803704


Więcej informacji na stronie: h"ps://cas.bg/en/2023-2024-call-for-applica8ons-social-relevance-of-the-humani8es/


Ogłoszenie przetłumaczyła: Z.G.
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