Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
WRZESIEŃ 2019
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu


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



Meksyk – stypendia na 12-msc. pobyty naukowo-badawcze dla studentów i
naukowców;
Termin: 13 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



Hiszpania – STARS Post-doctoral programme, superkomputery; obliczenia
wielkiej skali
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 (Walonia i Bruksela) – stypendia (1–3 msc.) post-doc na uczelniach
podległych Federacji Walonia-Bruksela
Termin: 1 października 2019



Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub
odpowiednie dośw. badawcze), każda dziedzina
Termin: 1 października 2019



Dowolny kraj w Europie - ERC Starting Grant dla naukowców 2- 7 lat po
doktoracie w dowolnej dziedzinie nauki
Termin: 16 października 2019



USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie;
Termin: 31 października 2019



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

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



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



USA – Fulbright Schuman grants for post-doctoral research, stypendia na pobyty
badawcze o tematyce USA-UE;
Termin: 1 grudnia 2019



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

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

