Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
KWIECIEŃ 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

 Wielka Brytania – Newton International Fellowship - stypendia podoktorskie; nauki
przyrodnicze, fizyczne, medyczne, społeczne i humanistyczne
Termin: 8 kwietnia 2020
 Polska - Stypendium im. K. Skubiszewskiego dla osób po doktoracie (lub ze
znaczącym dorobkiem naukowym) lub ukończyły studia wyższe i mają osiągnięcia na
rzecz promowania demokracji i państwa prawa
Termin: 8 kwietnia
 USA – program stypendialny Next Generation Internet Explorers dla badaczy
i innowatorów w obszarze Internetu
Termin: 21 kwietnia 2020
 National Geographic – Exploration Grant oraz Early Career Grant
Termin: 22 kwietnia 2020
 European Research Council Proof of Concept – dla laureatów grantów ERC
Termin: 23 kwietnia 2020
 USA – program im. Walczaka (NAWA i MZ) dla naukowców z obszaru kardiologii,
kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych.
Termin: 30 kwietnia 2020
 Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki, dla magistrantek, doktorantek i habilitantek,
nauki o życiu
Termin: 30 kwietnia 2020
 Europa – European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Alain
Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla doktorów
Termin: 30 kwietnia 2020
 Włochy – stypendia Bogliasco z zakresu sztuki i nauk humanistycznych
Termin: 1 maja 2020
 Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego dla doktorantów
Termin: 18 maja 2020
 Europa – Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich,
archeologia śródziem., historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii
Termin: 20 maja 2020
 USA – Fulbright Junior Research Award, dla osób przygotowujących rozprawę
doktorską, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego
Termin: 22 maja 2020
 Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)
Termin: 31 maja 2020

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

 USA – Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych na
samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych
Termin: 1 czerwca 2020

realizację

 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: 1 czerwca 2020


Polska - Nagrody naukowe POLITYKI dla doktorantów i pracowników jednostek
naukowych
Termin: 14 czerwca 2020

 Konkursy NCN: Opus dla naukowców na każdym etapie kariery; Preludium dla
naukowców nieposiadających stopnia doktora
Termin: 16 czerwca 2020
 Japonia – 2021 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49
r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne
Termin: 30 czerwca 2020
 Polska – NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy


Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych
badaczy z zakresu żywienia człowieka
Termin: 30 czerwca 2020

 Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów
szkół wyższych w Środkowej i Wschodniej Europie
Termin: 5 września 2020


Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po
doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej
Termin: 9 września 2020

 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, jednak nie będą akceptowane aplikacje na
wizyty przed 1 lipca 2020
 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek
sierpnia (14.08.2020)
 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
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

Stypendia przyjazdowe:
 NAWA - Polskie Powroty – zatrudnienie i grant startowy dla powracających do kraju
polskich naukowców
Termin: 23 kwietnia 2020
 NAWA - Program im. Ulama – stypendia dla zagranicznych naukowców po doktoracie
Termin: 23 kwietnia 2020
 NAWA - Polonista – dla zagranicznych studentów i naukowców polonistów na
realizację projektów badawczych, dydaktycznych, pozyskanie materiałów do badań lub
publikacji, odbycie stażu podoktorskiego, czy intensywną naukę j. polskiego
Termin: 30 kwietnia 2020
 NCN konkurs Pols na projekty badawcze dla zagranicznych i polskich naukowców po
doktoracie, którzy przebywają za granicą przez min. 24 miesiące

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

