
                                                           

 

 
Nowy portal www.euraxess.pl – granty, stypendia dla naukowców; informacje dla instytucji zatrudniających naukowców z 

zagranicy oraz dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce 

Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 

 Kanada (University of Alberta) – Polish Doctoral Research Fellowship; termin 

aplikowania: 10 kwietnia 2017; 

http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx   

 

 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; 12 kwietnia 2017; 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 

 

 Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; 15 kwietnia 2017; 

http://www.bfge.org/en/apply/requirements 

 

 Francja – Nagroda im. Szolema Mandelbrojta dla matematyka; 16 kwietnia; 

http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017 

 

 Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; 28 kwietnia; 

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego 

 

 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków: 30 kwietnia 

2017; http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek  

 

 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; 

30 kwietnia 2017; http://fundacjanutricia.pl/wp-content/uploads/2017/01/konkurs-

grantowy-2017-Fundacja-NUTRICIA.pdf 

 

 Różne kraje - stypendia European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2017; 

https://fellowship.ercim.eu/information 

 

 Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców; 1 maja 2017; 

http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS 

 

 Włochy – stypendia rządu włoskiego na badania i studia; 10 maja 2017; 

http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stran

ieri.html  
 
 Europa – stypendia badawcze PAU dla humanistów; termin: 10 maja 2017; 

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich  

 
 Francja – miesięczne pobyty badawcze dla osób po doktoracie; 16 maja 2017; 

http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  
 
 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award); 19 maja 2017; 

http://www.fulbright.edu.pl/junior-award 
 

 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award); 16 
czerwca 2017; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award  

 
 Granty NCN – Opus, Preludium; termin: 16 czerwca 2017; https://ncn.gov.pl 

 
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla 

zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2017; 
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne 

 
 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z 

regionem; termin: 30 czerwca 2017; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 

 
 Różne kraje – granty National Geographic Society; termin: 1 lipca 2017; 

http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply  
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