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

• Dowolny kraj – program Bekker NAWA – stypendia zagraniczne dla doktorantów
i naukowców po doktoracie
Termin: 10 maja 2022
• Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) - EPFL Global Leaders – międzynarodowy
program stypendialny dla doktorantów (MSCA Cofund)
Termin: 15 maja 2022
• Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska,
historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii
Termin: 17 maja 2022
• USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę
doktorską;
Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych po doktoracie na realizację
samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
Fulbright STEM Impact Award – dla osób po doktoracie na realizację projektu
badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych
Termin: 27 maja 2022
• Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za wybitne dzieła z zakresu nauk humanistycznych
Termin: 31 maja 2022
• Nagroda L’Oréal Dla Kobiet i Nauki za wybitne osiągnięcia dla kobiet nauki z dziedzin
nauk fizycznych, komputerowych i matematyki
Termin: 31 maja 2022
• Belgia EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla
innowatorów po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym
Termin: 31 maja 2022
• Belgia, Włochy, Niemcy, Holandia – staże naukowe Joint Research Centre dla osób
z krajów członkowskich UE po licencjacie w wybranych dziedzinach
Termin: 31 maja 2022
• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 czerwca 2022
• Polska – Nagrody Naukowe „Polityki” dla młodych naukowców z dziedzin nauk
humanistycznych, społecznych, ścisłych, o życiu i technicznych
Termin: 8 czerwca 2022
• Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i badaczy po
doktoracie
Termin: 15 czerwca 2022
• Konkursy NCN: Preludium oraz Opus na projekty badawcze kierowane przez osoby
nieposiadające stopnia doktora
Termin: 15 czerwca 2022

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

• Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia z zakresu żywienia człowieka, dla
młodych i doświadczonych badaczy
Termin: 30 czerwca 2022
• Japonia – Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki
przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne
Termin: 30 czerwca 2022
• Granty Interwencyjne NAWA - rozwiązanie bieżących, kluczowych problemów
naukowych, z uwzględnieniem mobilności i współpracy międzynarodowej
Termin: nabór ciągły: I runda trwa do 30 czerwca 2022, II runda 1 września – 15
listopada 2022 lub do wyczerpania środków
• Konkurs Miniatura NCN na pojedyncze działanie naukowe: badania wstępne/pilotażowe,
kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny
Termin: 31 lipca 2022
• Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie
Termin: drugi piątek sierpnia 2022
• Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships;
Termin: 1 września 2022
• Różne kraje - Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 dla
naukowców po doktoracie z dowolnej dziedziny nauki
Termin: 14 września 2022
• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 2 – zagraniczne staże doktorskie dla
beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 2
Nabór ciągły do 10 grudnia 2025
• Kraje członkowskie EMBO – granty na wymianę naukową dla doktorantów i osób po
doktoracie
Termin: nabór ciągły
• Brazylia (São Paulo) – Visitting 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:
• Ulam NAWA – stypendia w wybranej jednostce naukowej dla zagranicznych naukowców
po doktoracie z każdej dziedziny nauki i dowolnego kraju
Termin: 10 maja 2022
• Program II im. Konstantego Kalinowskiego dla obywateli Białorusi na realizację
projektów badawczych w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych,
ekonomicznych i prawnych, dotyczących transformacji
Termin: 15 maja 2022

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

• Profesura NAWA – możliwość zatrudnienia przez polskie jednostki naukowe światowej
klasy naukowców z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych
i o zdrowiu oraz rolniczych
Termin: 23 maja 2022
• Polonez Bis NCN - stypendia na przyjazd naukowców po doktoracie lub posiadających
min. 4-letnie doświadczenie badawcze, z dowolnego kraju i dziedziny
Termin: 15 czerwca 2022
• Medyk NAWA – możliwość zaproszenia do uczelni przedstawicieli zawodów medycznych
z zagranicy w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich.
Termin: 30 czerwca 2022 lub do wyczerpania środków
• Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 dla naukowców po
doktoracie z dowolnego kraju i dziedziny nauki
Termin: 14 września 2022

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

