
 

 

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 

SIERPIEŃ 2020 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 Niemcy – Postdoctoral Networking Tour - wizyty w jednostkach badawczych dla post-

doków z dziedziny sztucznej inteligencji 

Termin: 16 sierpnia 2020 

 

 ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem 

ostatnich 10 lat, w każdej dziedzinie naukowej 

Termin: 26 sierpnia 2020 

 

 Austria - Uniwersytet Wiedeński: stypendia doktoranckie z dziedziny fizyki 

Termin: 30 sierpnia 2020 

 

 Włochy (Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja) – stypendia badawcze na Wydziale Azji i 

Północnej Afryki dla absolwentów i naukowców, temat badań: The Persianate World and 

East Asia: Ethnographic and Geographic Representations in Early Modern Eurasia 

Termin: 31 sierpnia 2020 

 

 Włochy (Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja) – stypendia badawcze na Wydziale Azji i 

Północnej Afryki dla naukowców po doktoracie, temat badań: The Narrative of the 

Anthropocene with Chinese Characteristics: Climate-Fiction Between Realism and 

Dystopia 

Termin: 1 września 2020 

 

 Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships;  

Termin: 1 września 2020 

 

 Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych z ochrony środowiska 

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 doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wnioskowania, Maestro - na pionierskie 

projekty badawcze dla doświadczonych naukowców. 

Termin: 15 września 2020 

 

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

doświadczenie badawcze), każda dziedzina 

Termin: 15 września 2020 

 

 USA (Nowy Jork) - stypendia Centrum Cullmanów dla naukowców, artystów, pisarzy 

Termin: 25 września 2020 

 

 USA (Harvard University) - Stypendia Nieman Visiting Fellowships dla osób zajmujących 

się dziennikarstwem, bez ograniczeń formalnych i wiekowych  

Termin: 25 września 2020 

 

 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://vds-physics.univie.ac.at/admission/
https://apps.unive.it/common2/file/download/assegni_ricerca/5f0c1a2f0acd5
https://apps.unive.it/common2/file/download/assegni_ricerca/5f0c1a2f0acd5
https://apps.unive.it/common2/file/download/assegni_ricerca/5f23f7a59af5b
https://apps.unive.it/common2/file/download/assegni_ricerca/5f23f7a59af5b
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-fellowships.html
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://if-at-ulb.ulb.be/call-information
https://www.nypl.org/help/about-nypl/fellowships-institutes/center-for-scholars-and-writers
https://nieman.harvard.edu/fellowships/nieman-visiting-fellowships/
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 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – otwarty nabór wniosków na dostęp do jądrowej 

infrastruktury badawczej 

Terminy: 30 września oraz 15 października 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 

 

 Kanada - Stypendia podoktorskie Banting Postdoctoral Fellowships z dziedzin: nauki o 

zdrowiu, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, społeczne, humanistyczne. 

Termin: 1 października 2020 

 

 USA (Harvard University) – Stypendia Radcliffe Institute for Advanced Study dla 

naukowców, artystów, pracowników sektora publicznego i prywatnego 

Termin: 10 września 2020 (nauki humanistyczne, społeczne i sztuka) 

1 października 2020 (nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka) 

 

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

doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny. 

Termin: 16 października 2020 

 

 Japonia - Stypendia KUAS-E na studia w Kyoto University of Advanced Science na 

Wydziale Inżynierii  

Termin: 30 października 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 2020 

 

 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 

 

 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 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
https://fellowship.ercim.eu/information
https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html
https://radcliffe.onlineapplicationportal.com/misc/guidelines/
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.kuas.ac.jp/en/faculty-of-engineering/undergraduate-ap/u-scholarship/
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/
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
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 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: 
 

 NAWA „Polskie Powroty- edycja COVID-19 – program dla polskich naukowców, w 

szczególności nauki bio-med. i o zdrowiu 

Termin: 31 sierpnia 2020 

 

 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 

 

 Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z 

całego świata, nauki społeczno-humanistyczne 

Termin: 31 października 2020 

 

 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
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://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty-2020-edycja-covid-19
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en

