Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
SIERPIEŃ 2022
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
•

Włochy – GLOBAL AT VENICE Ca’ Foscari University of Venice dla doświadczonych
naukowców do ośmiu lat po uzyskaniu tytułu doktora.
Termin: 5 sierpnia 2022

• Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie
Termin: drugi piątek sierpnia 2022
• Węgry (Central European University) – stypendia Institute for Advanced Study dla
osób po doktoracie, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 25 sierpnia 2022
• Egipt - stypendia rządu egipskiego na Uniwersytecie Kairskim
Termin: 30 sierpnia 2022
• Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships; dwuletnie pobyty
na uczelni dla osób do dwóch lat po doktoracie lub do sześciu miesięcy przed obroną
Termin: 1 września 2022
• Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych
dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska
Termin: 5 września 2022
• USA (Harvard University) – Harvard Radcliffe Fellowship Program dla naukowców
i artystów
Terminy: 8 września 2022: nauki humanistyczne, społeczne i sztuka,
29 września 2022: nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka.
• Różne kraje - Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL
dla naukowców po doktoracie z dowolnej dziedziny nauki
Termin: 14 września 2022

FELLOWSHIPS

2022

• Konkursy NCN: Sonata Bis na projekty badawcze dla osób od 5 do 12 lat po doktoracie;
Maestro – dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
Termin: 15 września 2022
• Kanada – Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin
Termin: 21 września 2022
• Tajwan – stypendia Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i naukowców po
doktoracie na badania i studia w wybranej instytucji szkolnictwa wyższego na Tajwanie
Termin: 30 września 2022
• USA (Nowy Jork) – międzynarodowe stypendia w Dorothy and Lewis B. Cullman Center
for Scholars and Writers
Termin: 30 września 2022
• Włochy (EUI) – stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego Fernand Braudel
Senior Fellowships dla badaczy o międzynarodowej renomie
Termin: 30 września 2022

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie
EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty

• Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics
dla osób po doktoracie
Termin: 30 września 2022
• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 października 2022
• Europa – ERC Starting Grant – badacze każdej dziedziny od 2 do 7 lat od daty obrony
doktoratu
Termin: 25 października 2022
• Włochy (EUI) – stypendia Jean Monnet Fellowships w European University Institute dla
naukowców powyżej 5 lat po doktoracie
Termin: 25 października 2022
• Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy nauk humanistycznych
na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Islandii
Termin: 31 października 2022
• Kraje centralnej Europy – grant w ramach CEEPUS dla doktorantów i nauczycieli
akademickich
Termin:
31 października 2022 - mobilność w ramach sieci
30 listopada 2022 – aplikacje freemover
• Europa i poza – ERC Synergy Grant – stypendia na współpracę zespołów badawczych
z różnych instytucji
Termin: 8 listopada 2022
• USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, w tym doktorantów,
z każdej dziedziny nauki
Termin: 15 listopada 2022
• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis
dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 2
Nabór ciągły do 10 grudnia 2025
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• Kraje członkowskie EMBO – granty na wymianę naukową dla doktorantów i osób
po doktoracie
Termin: nabór ciągły
• Brazylia (São Paulo) – Visiting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: nabór ciągły
• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla osób po doktoracie z każdej dziedziny
Termin: nabór ciągły. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie.

Stypendia na przyjazd do Polski:

• Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS
po doktoracie z dowolnego kraju i dziedziny nauki
Termin: 14 września 2022
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