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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

LIPIEC 2020 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 

 Łotwa – Post-doctoral Research Aid na granty i inne działania realizowane w 

instytucjach naukowych lub przedsiębiorstwach 

Termin: 20 lipca 2020 

 

 ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem 

ostatnich 10 lat, w każdej dziedzinie naukowej 

Termin: 26 sierpnia 2020 

 

 Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów 

szkół wyższych w Środkowej i Wschodniej Europie 

Termin: 5 września 2020 

 

 Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po 

doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej 

Termin: 9 września 2020 

 

 Konkursy NCN: Sonata Bis - kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał 

stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wnioskowania, 

Maestro - na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców. 

Termin: 15 września 2020 

 

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

dowolnej dziedziny 

Termin: 15 września 2020 

 

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

odpowiednie dośw. badawcze), każda dziedzina 

Termin: 15 września 2020 

 
 Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania 

naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu 

badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego 

Termin: 30 września 2020 

 

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych 

naukowców o uznanym dorobku;  

Termin: 30 września 2020 

 

 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics 

dla osób po doktoracie;  

Termin: 30 września 2020 

 

 Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy z dziedziny nauk 

humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i 

społeczeństwie 

Termin: 31 października 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://www.dbu.de/2611.html
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
https://fellowship.ercim.eu/information
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
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 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 doświadczeniem 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, jednak nie będą akceptowane aplikacje na 

wizyty przed 1 lipca 2020  

 

 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie  

Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek 

sierpnia (14.08.2020) 

 

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

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 
 

Stypendia przyjazdowe: 
 

 Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub 

z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej, z dowolnego kraju świata i 

każdej dziedziny badań. 

Termin: 9 września 2020 

 

 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
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
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#about
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne

