Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
STYCZEŃ 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu


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



Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym
doktorom
Termin: 31 stycznia 2020



Niderlandy (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



USA – program Fulbright BioLab - roczny staż dla studentów/doktorantów nauk
biologicznych, medycznych itp. w czterech amerykańskich instytucjach
naukowych
Termin: 1 lutego 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



Wlk. Brytania – The British Academy – Global Professorhips 2020 dla naukowców
po doktoracie, nauki humanistyczne i społeczne.
Termin: 19 lutego 2020



Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa
stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2020

Wschodniego,

Bałkany

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

–



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów i
nauczycieli akademickich na realizację własnych projektów badawczych
Termin: 16 marca 2020



Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina na projekty badawcze realizowane
przez osoby po doktoracie; konkurs Etiuda na stypendia doktorskie
Termin: 16 marca 2020



Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)
Termin: 31 marca 2020



NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy.



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



Niderlandy - 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

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

