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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

GRUDZIEŃ 2020 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 Różne kraje – NAWA – stypendia zagraniczne dla naukowców i studentów 

Terminy: 18 grudnia 2020, Japonia – 31 marca 2021 

  

 Granty NCN: Opus 20+LAP, Preludium Bis, Sonata  

Termin: 15 grudnia 2020 

 

 Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy 

międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, 

nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze 

Termin: 31 grudnia 2020 lub do wyczerpania budżetu 

 

 Irlandia – stypendia Career-FIT PLUS dla doświadczonych naukowców, projekty 

nakierowane na przemysł 

Termin: 31 grudnia 2020 

 

 Włochy – bezpłatny dostęp do Laboratorium Nanobiotechnologii we Wspólnym Centrum 

Badawczym KE w Isprze 

Termin: 8 stycznia 2021 

 

 Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBO dla 

specjalistów medycyny układu oddechowego i biologii molekularnej 
Termin: 14 stycznia 2021 

 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 

Termin: 15 stycznia 2021 oraz 15 kwietnia 2021 

 

 Szwecja – stypendia International post-doc 2021, Swedish Research Council for 

Health, Working Life and Welfare  

Termin: 28 stycznia 2021 

 
 Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym 

doktorom do 5 lat po doktoracie 

Termin: 31 stycznia 2021 

  
 Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: 

ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne   

Termin: 31 stycznia 2021 

 

 USA – Program BioLAB 2021/22 - roczny, płatny staż w czterech amerykańskich 

instytucjach naukowych dla studentów nauk biologicznych/medycznych z pasją do 

badań naukowych 

Termin: 1 lutego 2021 

 
 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny 

Termin: 1 lutego 2021 

 

 Szwecja – granty Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare dla 

młodych i diświadczonych naukowców po doktoracie 

Termin: 4 lutego 2021 
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https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
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https://forte.se/en/funding/annual-open-call-for-proposals/
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 Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem 

mgr w dowolnej dziedzinie nauki 

Termin: 15 lutego 2021 

 

 Irlandia – program stypendialny ADMIRE (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 6 

stypendiów podoktorskich z nauk o materiałach 

Termin: 1 marca 2021 

  
 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad 

Scholarship Porgram - stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie  

Termin: 15 marca 2021 

 

 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 

 

 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie  

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

sierpnia 

 

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

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 

Stypendia na przyjazd do Polski: 
 

 Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND) na 2-letnie 

pobyty badawcze w wybranym instytucie PAN lub w Międzynarodowym Instytucie 

Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dla naukowców z całego świata w 

dowolnej dziedzinie nauki. 

Termin: 30 czerwca 2021 
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