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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

PAŹDZIERNIK 2021 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 
 

 Wybrany kraj – Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) 

– granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców po doktoracie, wszystkie dziedziny 

nauki. 

Termin: 12 października 2021 
 

 Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim 

doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny.  

Termin: 15 października 2021 
 

 Włochy (EUI) – stypendia European University Institute: Max Weber Fellowships - do 

5 lat po doktoracie, termin: 18 października 2021 oraz  

Jean Monnet Fellowships – powyżej 5 lat po doktoracie, termin: 25 października 

2021 
 

 Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy nauk 

humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i 

społeczeństwie Islandii 

Termin: 31 października 2021 

 

 Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i pracowników nauki 

z różnych dziedzin 

Termin: 15 listopada (dla większości programów) 
 

 USA (Luizjana) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and Humanities dla badaczy (w 

tym doktorantów) z dziedzin kulturoznawstwa i historii związanych z Luizjaną oraz 

regionem Zatoki Meksykańskiej (the Gulf South).  

Termin: 15 listopada 2021 
 

 USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, w tym doktorantów, z 

każdej dziedziny nauki 

Termin: 15 listopada 2021 

 

 Irlandia – program stypendialny DevelopMed (MSCA Cofund) dla naukowców po 

doktoracie w obszarze onkologii precyzyjnej 

Termin: 30 listopada 2021 

 

 Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie współpracy międzynarodowej lub mobilności 

naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska 

społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze  

Termin: 30 listopada 2021 

 

 USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka 

dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE; Fulbright Visiting 

Scholar Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków 

USA-UE, polityki UE lub instytucji UE.  

Termin: 1 grudnia 2021 
 

 Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla 

beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1 

Nabór ciągły do 10 grudnia 2024 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/msca/msca-postdoctoral-fellowships
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/cofund-beware-fellowship/index.html
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships
https://www.eui.eu/apply?id=jean-monnet-fellowships
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://www.ucd.ie/developmed/aboutdevelopmed/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-nabor-wnioskow-w-ramach-drugiej-rundy-2021-otwarty
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
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 Konkursy NCN: Preludium Bis na projekty badawcze realizowane przez doktorantów, 

Opus na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, Sonata na projekty 

badawcze realizowane przez osoby po doktoracie 

Termin: 15 grudnia 2021 

 

 Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentów 

Termin: 20 grudnia 2021 

 

 Europa – Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 

2-7 lat po doktoracie. 

Termin: 13 stycznia 2022 

 
 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów  

Termin: 15 stycznia 2022 
 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub 

z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie oraz Core 

Facility Fellowships – stypendia na wymianę i szkolenie specjalistów zajmujących się 

aparaturą badawczą  

Termin: aplikacje przyjmowane przez cały rok 

 

 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie. 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej 

dziedziny 

Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie. 
 

 

Stypendia na przyjazd do Polski: 

 

 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) – dla naukowców 

po doktoracie i do 8 lat doświadczenie w prowadzeniu badań, z dowolnego kraju 

świata i każdej dziedziny badań.  

Termin: 12 października 2021 

 
 Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN – stypendia dla osób po doktoracie i 

profesorów, z całego świata, nauki społeczno-humanistyczne  

Termin: 31 października 2020 

 

 NCN - POLONEZ Bis – 2-letnie stypendia przyjazdowe dla naukowców po doktoracie 

lub z co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym doświadczeniem badawczym z dowolnej 

dziedziny i kraju na świecie. 

Termin: 15 grudnia 2021 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2022-23-otwarty
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
https://www.bfny.org/en/home
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/eligibility/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/msca/msca-postdoctoral-fellowships
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49:calls-for-applications&catid=28&Itemid=307&lang=en
https://polonezbis.eu/pl/

