Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
KWIECIEŃ 2021
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

 Europa - ERC Starting Grant dla badaczy 2 – 7 lat po doktoracie w dowolnej
dziedzinie nauki
Termin: 8 kwietnia 2021
 Różne kraje - stypendia EIT Food – staże w firmach z branży spożywczej dla
studentów, doktorantów i absolwentów
Termin: 12 kwietnia 2021
 Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) - EPFL Global Leaders – międzynarodowy
program stypendialny dla doktorantów
Termin: 15 kwietnia 2021
 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 kwietnia 2021
 Europa - ERC Consolidator Grant dla badaczy 7 - 12 lat po doktoracie w dowolnej
dziedzinie nauki
Termin: 20 kwietnia 2021
 Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla doktorów
Termin: 30 kwietnia 2021
 Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i
post-doków
Termin: 30 kwietnia 2021
 Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki, dla magistrantek, doktorantek i habilitantek, nauki
o życiu
Termin: 11 maja 2021
 EIT Food Innovator Fellowship – międzynarodowy program szkoleniowy dla innowatorów
po doktoracie odpowiadający globalnym wyzwaniom żywieniowym
Termin: 14 maja 2021
 Wybrany kraj – (NAWA) program stypendialny im. M. Bekkera na wyjazdy
doktorantów i osób po doktoracie do zagranicznych ośrodków badawczych na całym
świecie
Termin: 25 maja 2021
 Europa – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności, archeologia śródziemnomorska,
historia, historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii
Termin: 28 maja 2021
 USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę
doktorską oraz Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych na realizację
samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych
Termin: 28 maja 2021
 USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację
krótkoterminowego projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji i pisania
wniosków grantowych
Termin: 28 maja 2021
Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie
EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty

 Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i
codirection
Termin: 18 maja 2021
 Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 czerwca 2021
 Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla
naukowców nieposiadających stopnia doktora
Termin: 15 czerwca 2021
 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i osób po
doktoracie
Termin: 15 czerwca 2021
 NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących
na wynikach badań podstawowych
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy
 Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49
r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne
Termin: 30 czerwca 2021
 Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy
z zakresu żywienia człowieka
Termin: 30 czerwca 2021
 Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla
beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2024
 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 – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek
sierpnia
 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Stypendia na przyjazd do Polski:
 NAWA – program im. S. Ulama - przyjazdy naukowców posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał polskich jednostek poprzez
włączanie się w projekty badawcze i dydaktykę.
Termin: 15 czerwca 2021
 Program stypendialny PASIFIC (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 2-letnie pobyty
badawcze w wybranym instytucie PAN lub MIBMiK w Warszawie dla naukowców z całego
świata w dowolnej dziedzinie nauki.
Termin: 30 czerwca 2021
Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie
EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty

