Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
PAŹDZIERNIK 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

 Austria (IWM) – Józef Tischner Fellowships dla doktorantów lub osób zaraz po
doktoracie do 35 r.ż., nauki społeczne i humanistyczne
Termin: 5 października 2020
 Bułgaria – stypendia bułgarskiego Narodowego Funduszu Nauki dla naukowców po
doktoracie lub z min. 4-letnim doświadczeniem badawczym
Termin: 5 października 2020
 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – otwarty nabór wniosków na dostęp do jądrowej
infrastruktury badawczej
Terminy: 15 października 2020
 Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim
doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny.
Termin: 16 października 2020
 Włochy – stypendia podoktorskie European University Institute: Polish Max Weber
Fellowship, termin: 18 października 2020 oraz
Polish Jean Monnet Fellowship, termin: 25 października 2020
 National Geographic – Early Career Grant dla osób od 18 r.ż., które mają do 5 lat
doświadczenia zawodowego.
Termin: 21 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
 Szwajcaria – stypendia rządowe
i postdoktoranckie
Termin: 13 listopada 2020
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 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

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

 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
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współpracy
międzynarodowej
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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
 Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBO dla
specjalistów medycyny układu oddechowego i biologii molekularnej
Termin: 14 stycznia 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
 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
krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
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 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 przyjazdowe:
 Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z
całego świata, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 31 października 2020

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

