Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
STYCZEŃ 2022
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

• Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2022, 15 kwietnia 2022
• Holandia, Włochy - bezpłatny dostęp do laboratoriów EMMA i ELSA Wspólnego
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC)
Termin: 16 stycznia i 1 lutego 2022
• USA – Fulbright Slavic Award 2022/23, stypendium dydaktyczne dla osób po doktoracie,
dziedziny: historia, polityka, kultura i ekonomia Polski oraz Europy ŚrodkowoWschodniej
Termin: 18 stycznia 2022
• Tajlandia – stypendia podoktorskie w centrach badawczych Thailand Science Park dla
naukowców do 40 r.ż.
Termin: 31 stycznia 2022
• Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach:
ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne
Termin: 31 stycznia 2022
• Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym
doktorom do 5 lat po doktoracie
Termin: 31 stycznia 2022
• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Terminy: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku
• USA – Program BioLAB 2022-23 – roczny staż w czterech amerykańskich instytucjach
naukowych dla studentów/doktorantów nauk biologicznych/medycznych
Termin: 1 lutego 2022
• Szwecja – granty Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare dla
naukowców po doktoracie
Termin: 4 lutego 2022
• Hiszpania (Uniwersytet w Salamance) – program stypendialny USAL4EXCELLENCE
(MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie lub mających min. 4 lata doświadczenia
w badaniach
Termin: 15 lutego 2022
• Francja - ApogeeBio - międzynarodowy program stypendialny (MSCA Cofund) w
sektorze akademickim i prywatnym dla naukowców po doktoracie, nauki o życiu i
środowisku
Termin: 20 lutego 2022
• Uczelnie z 4 krajów – program stypendialny EuroTechPostdoc2 (MSCA Cofund) dla
naukowców po doktoracie lub z przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w badaniach
Termin: 24 lutego 2022
• Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie
Termin: 28 lutego 2022
• Szwajcaria (CERN) – Junior Fellowship Programme - stypendia dla absolwentów
(licencjat/magister) oraz doktorantów
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• Termin: 1 marca 2022
• Szwajcaria (CERN) – Senior Applied Fellowship Programme - stypendia dla
absolwentów studiów magisterskich oraz osób po doktoracie z doświadczeniem między
4 a 10 lat.
Termin: 1 marca 2022
• Szwajcaria (CERN) – Senior Research Fellowship Programme: Theoretical &
Experimental Physics, stypendia dla osób po doktoracie z doświadczeniem między 4 a
10 lat.
Termin: 1 marca 2022
• Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – Visegrad Scholarship Program - stypendia
dla studentów i naukowców z każdej dyscypliny nauki
Termin: 15 marca 2022
• Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub
którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.
Termin: 15 marca 2022
• Europa – Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla
naukowców 7-12 lat po doktoracie
Termin: 17 marca 2022
• Europa – Advanced Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla
doświadczonych naukowców z uznanym dorobkiem ostatnich 10 lat w dowolnej
dziedzinie
Termin: 28 kwietnia 2022
• Słowacja - National Scholarship Programme dla studentów i naukowców różnych
dziedzin
Termin: 30 kwietnia 2022
• Europa – ERCIM / Alain Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla osób po
doktoracie
Termin: 30 kwietnia 2022
• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla
beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2025
• 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 Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie oraz Core
Facility Fellowships – stypendia na wymianę i szkolenie specjalistów zajmujących się
aparaturą badawczą
Termin: aplikacje przyjmowane przez cały rok
• Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej
dziedziny
Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.

Stypendia na przyjazd do Polski:
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• NAWA – Program „Medyk” - możliwość zaproszenia wykładowców i nauczycieli
akademickich - przedstawicieli zawodów medycznych z zagranicy.
Termin: 14 stycznia 2022
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