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Granty i stypendia MAJ 2019  

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców 

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

 

  

 Wybrany kraj w Europie - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z 

Brzezia Lanckorońskich dla humanistów 

Termin: 10 maja 2019 

 

 Hiszpania (University of A Coruña) – granty dla osób 2-7 lat po doktoracie (nauki 

społ., biol.-med., matematyka i chemia) 

Termin: 24 maja 2019  

 

 Stypendium MNiSW dla młodych naukowców - doktorantów i pracowników 

Termin: 31 maja 2019 

 

 Włochy – program stypendialny badań nad rakiem iCARE-2, osoby po doktoracie 

lub 4 lata doświadczenie w prowadzeniu badań 

Termin: 5 czerwca 2019 

 

 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award) 

Termin: 10 czerwca 2019 

 

 USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorów (Senior Award) 

Termin: 10 czerwca 2019 

 

 Nagrody naukowe POLITYKI dla doktorantów i pracowników jednostek 

naukowych 

Termin: 16 czerwca 2019 

 

 Granty NCN – Preludium, Opus - dla osób nieposiadających stopnia dr 

Termin: 17 czerwca 2019  

 

 Dowolny kraj – NAWA, stypendia zagraniczne im. Bekkera dla osób po 

doktoracie 

Termin: 18 czerwca 2019  

 

 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych 

badaczy 

Termin: 30 czerwca 2019 

 

 Różne kraje – granty National Geographic dla doktorantów i pracowników 

naukowych 

Termin: 10 lipca 2019 

 

 Niemcy - stypendia Bayer Foundation dla doktorantów i os. po doktoracie 

Termin: 14 lipca 2019 

 

 Japonia - Matsumae International Foundation; stypendia dla osób po doktoracie 

Termin: 31 lipca 2019 

 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os.  po doktoracie 
Termin: 31 lipca 2019 
 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
https://www.udc.gal/en/investigacion/convocatorias_udc/
https://www.udc.gal/en/investigacion/convocatorias_udc/
https://www.gov.pl/web/nauka/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
https://www.gov.pl/web/nauka/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
http://www.icare-2.airc.it/index.html
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply
http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
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 Dowolny kraj – stypendia Marii Skłodowskiej-Curie; os. po doktoracie lub 4 lata 

doświadczenie w prowadzeniu badań. 2 typy:  Granty europejskie oraz granty 

poza Europę  

Termin: 11 września 2019 

 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po 

doktoracie lub z 5-letnim dośw. w prowadzeniu badań; aplikacje przyjmowane 

non-stop 

 

 Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation 

krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie; aplikacje przyjmowane 

non-stop 

 

 Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; 

aplikacje przyjmowane non-stop 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
mailto:mobility@kpk.gov.pl
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
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
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

