
 
 

 

  

 

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty  

 

Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: 

monika.zaremba@kpk.gov.pl 

 
Jeśli szukasz ofert pracy dla naukowców, sprawdź bazę EURAXESS na www.euraxess.eu  

 

 

Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 

 

 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme – 16 października 2017; 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 

 

 ERC Starting Grant – grant dla badaczy od 2 do 7 lat po doktoracie; 17 

października 2017; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630 

 
 Włochy - stypendia post-doc w European University Institute;  

- do 5 lat po doktoracie: 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellow

ships/Index.aspx 

- powyżej 5 lat po doktoracie: 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFello

wships - termin na oba stypendia: 25 października 2017; 

 

 Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 

października; http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

 
 FNP – stypendia START - roczne stypendia dla doktorantów lub osób po 

doktoracie; 31 października 2017; https://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

 

 ERC Synergy Grant – dla zespołu 2-4 badaczy; 14 listopada 2017; 

https://erc.europa.eu/node/2289 

 

 Szwajcaria – stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc; termin składania 

wniosków: 15 listopada 2017; 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-

government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131 

 

 Niemcy – stypendia DAAD: krótkoterminowe oraz roczne na pobyty badawcze, 

pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich oraz staże artystyczne i 

pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich; 15 listopada 2017; 

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-

i-mlodych-naukowcow   

 

 USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-

UE; termin: 1 grudnia 2017; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens 

 

 Granty NCN: Opus i Preludium; 15 grudnia 2017; 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 
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 Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 

2018; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa 

 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 

2018; https://www.bfny.org/en/apply   

 
 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia 

dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 31 stycznia 2018; 

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program 
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