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Granty i stypendia MARZEC 2019  

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców 

(propozycje są podlinkowane – trzeba kliknąć na pozycję, aby przejść do strony) 

 

 

 

 

 

 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie 

Termin: 15 marca 2019 

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – 

stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie  

Termin: 15 marca 2019 

 

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

Termin: 15 marca 2019 

 

 Granty NCN –Uwertura 3, Etiuda 7 

Termin: 15 marca 2019 

 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider dla osób do 35 r.ż. 

Termin: 18 marca 2019 

 

 Wielka Brytania, Newton International Fellowship – stypendium dla osób po 

doktoracie 

Termin: 27 marca 2019 

 

 National Geographic – kolejna edycja prestiżowego grantu na projekty 

pomocowe - Early Career Grant 

Termin: 10 kwietnia 2019 

 

 Włochy – stypendium Begliasco  

Termin: 15 kwietnia 2019 

 

 Japonia - Stypendium Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych, nauki 

przyrodnicze 

Termin: 19 kwietnia 2019 

Więcej stypendiów Uniwersytetu ONZ 

 

 Kanada – stypendium dla polskich doktorantów 

Termin: 24 kwietnia 2019 

 

 Europa – roczne stypendium dla doktorantów 

Termin: 30 kwietnia 2019 

 

 Włochy – Tech4Culture, PhD program 

Termin: 7 maja 2019 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://ist.ac.at/research/postdoctoral-research/istplus/
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
http://www.nexus.it/lemmermann
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
http://bfny.org/en/apply/requirements
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://www.humanrightscareers.com/magazine/un-scholarships/?fbclid=IwAR1c4hNWmuwOQpSkp71CkQZA2TpZycLiOTShwVg0VkHAi43uqsVGr1e2NS8
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
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 Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i 

Fundacji z Brzezia Lanckorońskich  

Termin: 10 maja 2019 

 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje  

aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla 

naukowców na każdym etapie kariery  

aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
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/long-term-fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

