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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

GRUDZIEŃ 2021 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

 Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla 

beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1 

Nabór ciągły do 10 grudnia 2024 

 

 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 2021 

 

 Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentów 

Termin: 20 grudnia 2021 

 

 Irlandia – program stypendialny Sparkle (MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie 

z obszaru fotoniki 

Termin: 3 stycznia oraz 31 marca 2022 

 

 Europa – Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla 

naukowców 2-7 lat po doktoracie. 

Termin: 13 stycznia 2022 

 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów  

Termin: 15 stycznia 2022 

 

 Holandia, Włochy - bezpłatny dostęp do laboratoriów EMMA i ELSA Wspólnego 

Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) 

Termin: 16 stycznia i 1 lutego 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 z pasją do 

badań naukowych  

Termin: 1 lutego 2022 

 

 Szwecja – granty Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare dla 

naukowców po doktoracie  

Termin: 4 lutego 2022 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2022-23-otwarty
https://www.ipic.ie/sparkle/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
https://www.bfny.org/en/home
https://www.kpk.gov.pl/przypominamy-o-mozliwosci-skorzystania-z-infrastruktury-jrc
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/thailand-postdoctoral-fellowship-program-european-researchers
https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546548293758-ff4dbbc9-ec25
https://forte.se/en/proposal/project-grants-2022/
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 Hiszpania  (Uniwersytet w Salamance) – program stypendialny USAL4EXCELLENCE 

(MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie lub mających przynajmniej 4 lata 

doświadczenia w badaniach. 

Termin: 15 lutego 2022 
 

 Uczelnie z 4 krajów – program stypendialny EuroTechPostdoc2 (MSCA Cofund) dla 

naukowców po doktoracie lub mających przynajmniej 4 lata doświadczenia w badaniach 

w zakresie badań programu 

Termin: 24 lutego 2022 
 

 Szwajcaria (CERN) – Junior Fellowship Programme - stypendia dla absolwentów 

(licencjat/magister) oraz doktorantów  

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 

 

 Europa – Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla 

naukowców 7-12 lat po doktoracie. 

Termin: 17 marca 2022 
 

 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: 

 

 NCN - POLONEZ Bis – 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 2021 

 

 NAWA – Program „Medyk” - możliwość zaproszenia wykładowców i nauczycieli 

akademickich - przedstawicieli zawodów medycznych z zagranicy. 

Termin: 14 stycznia 2022 

https://usal4excellence.usal.es/
https://postdoc2.eurotech-universities.eu/information/applicants/
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999775259053-junior-fellowship-programme?trid=3320305b-0f5f-4245-a3a4-e2e46bc46590
https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/8201ee2d-4edb-4054-95a7-bab7df82684e-senior-applied-fellowship-programme
https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/96d9f20d-068f-42c1-b766-e815fa21514c-senior-research-fellowship-programme-theoretical-experimental-physics
https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/96d9f20d-068f-42c1-b766-e815fa21514c-senior-research-fellowship-programme-theoretical-experimental-physics
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/consolidator-grant
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/eligibility/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://polonezbis.eu/pl/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/medyk-nawa-szansa-dla-uczelni-ksztalcacych-na-kierunkach-medycznych-na-wzmocnienie-potencjalu-dydaktycznego

