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



Niemcy – Postdoctoral Networking Tour - wizyty w jednostkach badawczych dla postdoków z dziedziny sztucznej inteligencji
Termin: 16 sierpnia 2020



ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem
ostatnich 10 lat, w każdej dziedzinie naukowej
Termin: 26 sierpnia 2020

 Austria - Uniwersytet Wiedeński: stypendia doktoranckie z dziedziny fizyki
Termin: 30 sierpnia 2020
 Włochy (Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja) – stypendia badawcze na Wydziale Azji i
Północnej Afryki dla absolwentów i naukowców, temat badań: The Persianate World and
East Asia: Ethnographic and Geographic Representations in Early Modern Eurasia
Termin: 31 sierpnia 2020
 Włochy (Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja) – stypendia badawcze na Wydziale Azji i
Północnej Afryki dla naukowców po doktoracie, temat badań: The Narrative of the
Anthropocene with Chinese Characteristics: Climate-Fiction Between Realism and
Dystopia
Termin: 1 września 2020
 Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships;
Termin: 1 września 2020
 Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych z ochrony środowiska
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

 Konkursy NCN: Sonata Bis - kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał
stopień doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wnioskowania, Maestro - na pionierskie
projekty badawcze dla doświadczonych naukowców.
Termin: 15 września 2020
 Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub odpowiednie
doświadczenie badawcze), każda dziedzina
Termin: 15 września 2020
 USA (Nowy Jork) - stypendia Centrum Cullmanów dla naukowców, artystów, pisarzy
Termin: 25 września 2020
 USA (Harvard University) - Stypendia Nieman Visiting Fellowships dla osób zajmujących
się dziennikarstwem, bez ograniczeń formalnych i wiekowych
Termin: 25 września 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

 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – otwarty nabór wniosków na dostęp do jądrowej
infrastruktury badawczej
Terminy: 30 września oraz 15 października 2020
 Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania
naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu
badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego
Termin: 30 września 2020
 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych
naukowców o uznanym dorobku;
Termin: 30 września 2020
 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics
dla osób po doktoracie;
Termin: 30 września 2020
 Kanada - Stypendia podoktorskie Banting Postdoctoral Fellowships z dziedzin: nauki o
zdrowiu, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, społeczne, humanistyczne.
Termin: 1 października 2020
 USA (Harvard University) – Stypendia Radcliffe Institute for Advanced Study dla
naukowców, artystów, pracowników sektora publicznego i prywatnego
Termin: 10 września 2020 (nauki humanistyczne, społeczne i sztuka)
1 października 2020 (nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka)
 Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim
doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny.
Termin: 16 października 2020
 Japonia - Stypendia KUAS-E na studia w Kyoto University of Advanced Science na
Wydziale Inżynierii
Termin: 30 października 2020
 Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy z dziedziny nauk
humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i
społeczeństwie
Termin: 31 października 2020
 USA (Historic New Orleans Collection) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and
Humanities dla doktorantów i naukowców z dziedzin humanistycznych, kulturoznawstwa
i historii związanych z Luizjaną oraz the Gulf South.
Termin: 15 listopada 2020
 USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i doktorantów z każdej
dziedziny
Termin: 15 listopada 2020
 Hiszpania - Program Tecniospring Industry w Katalonii dla badaczy ze stopniem
doktora i dwuletnim doświadczeniem w pracy badawczej lub z 6-letnim doświadczeniem
w pracy badawczej.
Termin: 16 listopada 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

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

 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

Stypendia przyjazdowe:
 NAWA „Polskie Powroty- edycja COVID-19 – program dla polskich naukowców, w
szczególności nauki bio-med. i o zdrowiu
Termin: 31 sierpnia 2020
 Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub z
co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej, z dowolnego kraju świata i
każdej dziedziny badań.
Termin: 9 września 2020
 Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z
całego świata, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 31 października 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

