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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki  

LISTOPAD 2019 

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

 

 Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (1-6 msc.) dla doktorantów i 

młodych naukowców,  
Termin: 15 listopada oraz 30 kwietnia 

 

 Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (7–12 msc.) doktorantów oraz na 

studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej lub w trybie 

cotutelle 
Termin: 15 listopada 2019 

 

 Niemcy – stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze (1–3 msc.) dla 

naukowców/nauczycieli akademickich; oraz na krótkie staże artystyczne i pobyty 

naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i 

artystycznych 

Termin: 15 listopada 2019 oraz 30 kwietnia 

 

 Niemcy – stypendia DLR/DAAD dla doktorantów, młodych oraz doświadczanych 

naukowców z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport 

Terminy podane w otwartych ofertach 

 

 Szwajcaria – Marie Skłodowska-Curie Doctoral Programme, sustainable food 

systems, sustainable energy systems and sustainable land use decisions, 

Termin: 1 grudnia 2019 

 
 USA – Fulbright Schuman grants for post-doctoral research, stypendia na pobyty 

badawcze o tematyce USA-UE; 

Termin: 1 grudnia 2019 

 

 Granty NCN: Opus, Preludium, Preludium Bis, Sonata 

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 

 

 Fulbright Slavic Award – stypendia dydaktyczne dla pracowników naukowych z 

dziedzin: historia, polityka, kultura i ekonomia Polski oraz Europy Środ.-Wsch. 

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 2019 
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https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research-/
https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
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 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów (do 27 

lat), biomedycyna 

Termin: 1 lutego 

 

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

Termin: 4 lutego 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 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 dr, 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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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
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