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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki  

GRUDZIEŃ 2019 

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

 

 

 Granty NCN: Opus, Preludium, Sonata, Preludium Bis 

Termin: 16 grudnia 2019 

 

 Dowolny kraj – program NAWA im. Iwanowskiej dla doktorantów na wyjazdy 

zagraniczne 

Termin: 18 grudnia 2019 

 

 Irlandia (CONFIRM Centre for Smart Manufacturing) – 2-letnie stypendia Marie 

Skłodowska-Curie dla naukowców po doktoracie lub z 4-letnim dośw. badawczym 

Termin: 31 grudnia 2019 

 

 USA - Fulbright Slavic Award – stypendium dla pracowników zatrudnionych  

w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, którzy specjalizują się w historii, 

polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej 

Termin: 10 stycznia 2020 

 Dowolny kraj – stypendia European Respiratory Society i EMBO dla naukowców 

na każdym etapie kariery (medycyna układu oddechowego)  

Termin: 14 stycznia 2020 

 
 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów  

Termin: 15 stycznia 2020 i 15 kwietnia 2020 

 

 Szwecja – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 

stypendia 2-letnie post-doc 

Termin: 23 stycznia 2020 

 

 Holandia (JRC) – otwarty dostęp do laboratoriów EMMA, badania nuklearne 

Termin: 31 stycznia 2020 

 

 Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: 

ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne 

Termin: 31 stycznia 2020 

 

 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów (do 27 lat), 

biomedycyna 

Termin: 1 lutego 2020 

 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie 

Termin: 4 lutego 2020 

 

 Europa – European Molecular Biology Organisation 2-letnie stypendia podoktorskie  

Termin: 14 lutego 2020 

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – 

stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie  

Termin: 15 marca 2020 

 

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

Termin: 31 marca 2020 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://fulbright.edu.pl/slavic/
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships
https://www.bfny.org/en/apply/requirements
https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2020/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#application
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
http://www.lemmermann-foundation.org/
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 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 dośw. 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 

 

 Holandia - 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 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
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/stypendia-instytutu-pileckiego-w-warszawie-dla-zagranicznych-badaczy

