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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

CZERWIEC 2022 

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu 

 

 

• Polska – Nagrody Naukowe „Polityki” dla młodych naukowców z dziedzin nauk 

humanistycznych, społecznych, ścisłych, o życiu i technicznych  

Termin: 8 czerwca 2022 

 

• Włochy -  stypendia rządu włoskiego dla studentów i naukowców, którzy pragną odbyć 

studia II stopnia  (6 lub 9 m-cy), staże dla doktorantów (6 lub 9 m-cy) lub kursy 

językowe 

Termin: 9 czerwca 2022 

 

• Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i badaczy po 

doktoracie  

Termin: 15 czerwca 2022 

 

• Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla 

naukowców nieposiadających stopnia doktora 

Termin: 15 czerwca 2022 

 

• Kraje członkowskie CEEPUS – nabór na semestr zimowy w sieciach akademickich 

CEEPUS dla nauczycieli akademickich i studentów, którzy ukończyli co najmniej dwa 

semestry nauki 

Termin: 15 czerwca 2022 

 

• 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 

 

• Francja – NAWA PHC Polonium finansujący bilateralną mobilność naukowców 

realizujących wspólne projekty badawcze z Francją 

Termin: 30 czerwca 2022 

 

• Niemcy - NAWA/DAAD Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami 

Termin: 30 czerwca 2022 

 

• Różne kraje - Granty Interwencyjne NAWA - rozwiązanie bieżących, kluczowych 

problemów naukowych, z uwzględnieniem mobilności i współpracy międzynarodowej 

Termin: nabór ciągły, I runda trwa do 30 czerwca 2022 

 

• Różne kraje - Konkurs Miniatura NCN na pojedyncze działanie naukowe: badania 

wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny 

Termin: 31 lipca 2022 

 

• Włochy – GLOBAL AT VENICE Ca’ Foscari University of Venice dla doświadczonych 

naukowców do ośmiu lat po uzyskaniu tytułu doktora. 

Termin: 5 sierpnia 2022 

  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-22-edycji-nagrod-naukowych.read
https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/opus23
https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://www.ceepus.info/content/home
https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/?hl=en
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/phc-polonium-nabor-wnioskow#link_tab
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.unive.it/pag/40610/
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• Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie 

Termin: drugi piątek sierpnia 2022 

 

• Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships; dwuletnie pobyty 

na uczelni dla osób do dwóch lat po doktoracie lub do sześciu miesięcy przed obroną 

Termin: 1 września 2022 

• Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych 

dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska 

Termin: 5 września 2022 

• USA (Harvard University) – Harvard Radcliffe Fellowship Program dla naukowców 

i artystów 

Terminy: 8 września 2022: nauki humanistyczne, społeczne i sztuka, 

29 września 2022: nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka.  

• Różne kraje - Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 

dla naukowców po doktoracie z dowolnej dziedziny nauki 

Termin: 14 września 2022 

 

• Kanada – Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin 

Termin: 21 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) – 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: 
 

 

• 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 

 

• Polskie Powroty NAWA – dla obywateli polskich po doktoracie pracujących naukowo 

za granicą 

Termin: 25 lipca 2022 

 

• Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 dla naukowców 

po doktoracie z dowolnego kraju i dziedziny nauki 

Termin: 14 września 2022 

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/eligibility/
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-fellowships.html
https://www.dbu.de/2611.html
https://radcliffe.onlineapplicationportal.com/misc/guidelines/
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie/marie-sklodowska-curie-postdoctoral-fellowships
https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/app-dem_overview-apercu.html
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/eligibility/
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/medyk-nawa-czyli-zwiekszanie-potencjalu-uczelni-medycznych
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie/marie-sklodowska-curie-postdoctoral-fellowships

