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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki  

LIPIEC 2019 

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

 

 Różne kraje – granty National Geographic dla doktorantów i pracowników 

naukowych 

Termin: 10 lipca 2019 

 

 Niemcy - stypendia Bayer Foundation dla doktorantów i os. po doktoracie 

Termin: 14 lipca 2019 

 

 USA – Next Generation Internet Explorers, 3-6 msc. wyjazdy dla naukowców i 

innowatorów (wymóg min. to tytuł mgr) 

Termin: 31 lipca 2019 

 

 Niemcy - Sofja Kovalevskaja Award, po doktoracie do 6 lat; każda dziedzina; 

Termin: 31 lipca 2019 

 

 Japonia - Matsumae International Foundation; stypendia dla osób po doktoracie 

Termin: 31 lipca 2019 

 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po 

doktoracie Termin: 31 lipca 2019 

 

 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców o uznanym 

międzynarodowym dorobku 

Termin: 28 sierpnia 2019 

 

 Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Felowships;  

Termin: 1 września 2019 

 

 Dowolny kraj – stypendia Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020); os. po 

doktoracie lub 4 lata doświadczenie w prowadzeniu badań. 2 typy: Granty 

europejskie oraz granty poza Europę  

Termin: 11 września 2019 

 

 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie;  

Termin: 15 września 2019 

 
 Konkursy NCN: Sonata Bis, Maestro, Uwertura, termin: 17 września 2019 

Miniatura na realizację pojedynczego działania naukowego, termin: 30 września 

2019 

 

 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics dla osób po doktoracie;  

Termin: 30 września 2019 

 

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla 

doświadczonych naukowców o uznanym dorobku;  

Termin: 30 września 2019 

  
 Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub 

odpowiednie dośw. badawcze), każda dziedzina 

Termin: 1 października 2019 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply
http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
https://explorers.ngi.eu/apply-now
http://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://www.ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
file://///192.168.1.157/h2020/04_EURAXESS/09_Granty%20i%20stypendia/2019/•%09http:/www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information


 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 Finlandia – stypendia na badania nad kulturą i j. fińskim; doktoranci i po dr 

Termin: 31 października 2019 

 

 Islandia – Institute for Icelandic Studies - Snorri Sturluson Fellowships; Termin: 

31 października  

 

 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
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
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

