
 

 

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie  

EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty 

 
 

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

MARZEC 2021 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 Szwajcaria (CERN) - Scientific Associates – dostęp do infrastruktury CERN 

Termin: 12 marca 2021 (12:00 CEST) 

 Corresponding Associates – granty dla badaczy i wykładowców 

Termin: 13 marca 2021 (12:00 CEST) 

 

 NCN – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień doktora 

zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.  

Termin: 15 marca 2021 

  
 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad 

Scholarship Porgram - stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie  

Termin: 15 marca 2021 

 
 NCBR – program „Lider” dla doktorantów i nauczycieli akademickich na realizację 

własnych projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie. 

Termin: 18 marca 2021 

 

 Włochy – program wymiany naukowej CANALETTO pomiędzy polsko-włoskimi 

zespołami badawczymi 

Termin: 19 marca 2021 

 
 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme  

Termin: 24 marca 2021 

 

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

Termin: 31 marca 2021 

 

 Japonia – 7 stypendiów na studia podyplomowe dla studentów, absolwentów, 

doktorantów, pracowników naukowych (przed doktoratem) do 35 r.ż. 

Termin: 31 marca 2021 

 

 Europa - ERC Starting Grant dla badaczy 2 – 7 lat po doktoracie w dowolnej 

dziedzinie nauki 

Termin: 8 kwietnia 2021 

 

 Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) - EPFL Global Leaders – międzynarodowy 

program stypendialny dla doktorantów 

Termin: 15 kwietnia 2021 

 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 

Termin: 15 kwietnia 2021 

 

 Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla doktorów  

Termin: 30 kwietnia 2021 
 

 Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i 

post-doków 

Termin: 30 kwietnia 2021 

 

 EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla 

innowatorów po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999720548034-scientific-associateship
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999720548167-corresponding-associateship
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xii-edycja
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999727905858-doctoral-student-programme
https://www.lemmermann-foundation.org/
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy#wietnam
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/epflglobaleaders/about/
https://www.bfny.org/en/apply
https://fellowship.ercim.eu/information
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434
https://www.eitfood.eu/projects/innovator-fellowship
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Termin: 14 maja 2021 

 

 Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska, 

historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii  

Termin: 21 maja 2021 

 

 USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę 

doktorską oraz Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych na realizację 

samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych 

Termin: 28 maja 2021 

 

 USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację 

krótkoterminowego projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji i pisania 

wniosków grantowych  

Termin: 28 maja 2021 

 
 Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i 

codirection 

Termin: kolejna edycja w maju 2021 

 

 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny 

Termin: 1 czerwca 2021 

 
 NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących 

na wynikach badań podstawowych  

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy 

 

 Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów 

grantu NCN Preludium Bis 1 

Nabór ciągły do 10 grudnia 2024 

 

 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 krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie  

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek 

sierpnia 

 

 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie. 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

Stypendia na przyjazd do Polski: 
 

 Fulbright Specialist Program – możliwość zaproszenia Amerykańskich specjalistów 

do prowadzenia zajęć, warsztatów, realizacji wspólnych projektów badawczych itp. 

Termin: 15 marca 2021 

 

 Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 2-letnie pobyty 

badawcze w wybranym instytucie PAN lub w MIBMiK w Warszawie dla naukowców z 

całego świata w dowolnej dziedzinie nauki. 

Termin: 30 czerwca 2021 

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
https://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award
https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#about
http://www.fapesp.br/en/6659
https://fulbright.edu.pl/specialist/
https://informacje.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2933

