Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
PAŹDZIERNIK 2022
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
• Europa – ERC Starting Grant – badacze każdej dziedziny od 2 do 7 lat od daty obrony
doktoratu
Termin: 25 października 2022
• Włochy (EUI) – stypendia Jean Monnet Fellowships w European University Institute
dla naukowców powyżej 5 lat po doktoracie
Termin: 25 października 2022
• Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy nauk humanistycznych
na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Islandii
Termin: 31 października 2022
• Kraje centralnej Europy – grant w ramach CEEPUS dla doktorantów i nauczycieli
akademickich
Termin:
31 października 2022 - mobilność w ramach sieci
30 listopada 2022 – aplikacje freemover
• USA - Smithsonian Institution Fellowship Program (SIFP) dla doświadczonych
naukowców, naukowców do siedmiu lat po doktoracie oraz doktorantów na projekty
interdyscyplinarne
Termin: 1 listopada 2022
• Europa i poza – ERC Synergy Grant – stypendia na współpracę zespołów badawczych
z różnych instytucji
Termin: 8 listopada 2022
• Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów na pobyt od 7 do 12 miesięcy oraz podwójny
doktorat z finansowaniem od 7 do 24 miesięcy
Termin: 15 listopada 2022
• Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie współpracy międzynarodowej lub mobilności
naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska
społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze
Termin: 15 listopada 2022
• USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, w tym doktorantów,
z każdej dziedziny nauki
Termin: 15 listopada 2022
• Szwajcaria – dwunastomiesięczne stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty
badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich,
doktorantów oraz stypendia postdoc z różnych dziedzin
Termin: 15 listopada 2022
• Francja - Stypendium SSHN na pobyt naukowy od 1 do 3 miesięcy dla naukowców
z doktoratem lub doktorantów ze wszystkich dziedzin
Termin: listopad 2022
• USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-) doktorskie, tematyka
dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE; Fulbright Visiting Scholar
Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE,
polityki UE lub instytucji UE.
Termin: 1 grudnia 2022
Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie
EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty

• Niemcy, Bawaria – studia doktoranckie BAYHOST lub roczny pobyt badawczy
z możliwością przedłużenia do trzech lat dla studentów z krajów centralnej, wschodniej
i południowowschodniej Europy
Termin: 1 grudnia 2022
• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis
dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 2
Nabór ciągły do 10 grudnia 2025
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–

zagraniczne

staże

doktorskie

• Konkursy NCN: Preludium Bis na projekty badawcze realizowane przez doktorantów,
Opus na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, Sonata na projekty
badawcze realizowane przez osoby po doktoracie
Termin: 15 grudnia 2022
• Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentów
Termin: 20 grudnia 2022
• Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2023
• Europa – Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla
naukowców 7-12 lat po doktoracie.
Termin: 2 lutego 2023
• Kraje członkowskie EMBO – granty na wymianę naukową dla doktorantów i osób
po doktoracie
Termin: nabór ciągły
• Brazylia (São Paulo) – Visiting 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:
• NCN - POLONEZ Bis 3 – 2-letnie stypendia przyjazdowe dla naukowców po doktoracie
lub z co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym doświadczeniem badawczym z dowolnej
dziedziny i kraju na świecie.
Termin: 15 grudnia 2022

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

