
 

 

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS 

Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: mobility@kpk.gov.pl 

 
 

 

 

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki  

LUTY 2020 

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu 

 

 

 Europa – European Molecular Biology Organisation 2-letnie stypendia podoktorskie  

Termin: 14 lutego 2020 

 

 Wlk. Brytania – The British Academy – Global Professorhips 2020 dla naukowców po 

doktoracie, nauki humanistyczne i społeczne. 

Termin: 19 lutego 2020 

 

 Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald na prace doktorskie – stypendia dla doktorów nauk 

humanistycznych  

Termin: 28 lutego 2020 

 

 Szwajcaria (CERN) – Junior Fellowship Programme, Senior Applied Fellowship 

Programme oraz Senior Research Fellowship Programme 

Termin: 2 marca 2020 

 

 Belgia/Niemcy – program doktorski Hasselt University oraz Joint Research Centre 

Komisji Europejskiej, “Nuclear Waste Management and Decommissioning” 

Termin: 10 marca 2020 

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia 

dla doktorantów i osób po doktoracie  

Termin: 15 marca 2020 

 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów  

i nauczycieli akademickich na realizację własnych projektów badawczych 

Termin: 16 marca 2020 

 

 Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina na projekty badawcze realizowane 

przez osoby po doktoracie; konkurs Etiuda na stypendia doktorskie 

Termin: 16 marca 2020 

 

 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme 

Termin: 25 marca 2020 

 

 Wielka Brytania – Newton International Fellowship - stypendia podoktorskie; nauki 

przyrodnicze, fizyczne, medyczne, społeczne i humanistyczne 

Termin: 26 marca 2020 

 

 United Nations University (Helsinki) – Visiting PhD Fellowship dla doktorantów 

Termin: 31 marca 2020 

 

 Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)  

Termin: 31 marca 2020 

 

 Włochy – stypendia Bogliasco z zakresu sztuki i nauk humanistycznych  

Termin: 15 kwietnia 2020 

 

 National Geographic – Exploration Grant oraz Early Career Grant 

Termin: 22 kwietnia 2020 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#application
https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/global-professorships-2020
http://funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/96-viii-edycja-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703228752-junior-fellowship-programme
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https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703229031-senior-applied-fellowship-programme
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https://www.uhasselt.be/vacancies_detail?taal=04&vacid=1882&ref=1
https://www.uhasselt.be/vacancies_detail?taal=04&vacid=1882&ref=1
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=740
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703228641-doctoral-student-programme
https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/newton-international-fellowships?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall%20%7C%20newton-international%20%7C%20%20%7C%20Funding&utm_content=Funding&utm_term=20200127
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
http://www.lemmermann-foundation.org/
https://bfny.org/en/apply
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
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 Europa – European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Alain 

Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla doktorów 

Termin: 30 kwietnia 2020 

 

 Europa – Stypendia Polskiej Akademii Umiejętności; archeologia śródziemnomorska, 

historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii 

Termin: 8 maja 2020 

 

 Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego dla doktorantów 

Termin: 18 maja 2020 

 

 NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe 

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy 

 

 Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia 

do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub 

z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation 

krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie;  

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Niderlandy - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie, 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 

 

Stypendia przyjazdowe do Polski: 
 

 Instytut Pileckiego (Warszawa) – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie 

z obszarów: historia współczesna, socjologia, nauki polityczne, stosunki 

międzynarodowe, prawo, filozofia polityczna 

Termin: 15 lutego 2020 

 

 NAWA Polskie Powroty – na zatrudnienie i grant startowy powracających do kraju 

polskich naukowców 

Termin: 31 marca 2020 

 

 NAWA Program im. Ulama – stypendia przyjazdowe dla zagranicznych naukowców 

po doktoracie 

Termin: 15 kwietnia 2020 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
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https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/stypendia-instytutu-pileckiego-w-warszawie-dla-zagranicznych-badaczy
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

