
 

 

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 

 
 

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

LISTOPAD 2020 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 Szwajcaria – stypendia rządowe na pobyty badawcze, studia doktoranckie 

i postdoktoranckie 

Termin: 13 listopada 2020 

 

 Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców; stypendia dla 

naukowców i nauczycieli akademickich 

Terminy: zależne od danego programu 

 

 USA (Historic New Orleans Collection) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and 

Humanities dla doktorantów i naukowców z dziedzin humanistycznych, kulturoznawstwa 

i historii związanych z Luizjaną oraz the Gulf South. 

Termin: 15 listopada 2020 

 

 USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i doktorantów z każdej 

dziedziny 

Termin: 15 listopada 2020 

 

 Hiszpania - Program Tecniospring Industry w Katalonii dla badaczy ze stopniem 

doktora i dwuletnim doświadczeniem w pracy badawczej lub z 6-letnim doświadczeniem 

w pracy badawczej. 

Termin: 16 listopada 2020 

 

 Szwajcaria – RESPONSE Doctoral Programme z grantu Marii Skłodowskiej-Curie 
(Horyzont 2020), badania nad roślinami, żywnością oraz energią. 
Termin: 1 grudnia 2020 

 

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

tematyka dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE oraz Fulbright 

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

stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE. 

Termin: 1 grudnia 2020 

 

 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: 21 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 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskie-stypendia-rzadowe
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskie-stypendia-rzadowe
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-naukowcow-i-nauczycieli-akademickich/
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-naukowcow-i-nauczycieli-akademickich/
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
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https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/
https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
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://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://www.horizon2020.ie/career-fit-plus/call-for-proposals-https-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-academic-mentor-form-pdf-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-compa/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html#about
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 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 

Termin: 15 stycznia 2021 

 

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

Health, Working Life and Welfare  

Termin: 28 stycznia 2021 

  
 Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: 

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

Termin: 31 stycznia 2021 

 
 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny 

Termin: 1 lutego 2021 

 

 Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem 

mgr w dowolnej dziedzinie nauki 

Termin: 15 lutego 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 
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https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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

