
                                                           

 

 
 www.euraxess.pl – granty, stypendia dla naukowców; informacje dla instytucji zatrudniających naukowców z zagranicy 

oraz dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce 

Granty i stypendia 2016 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 
 

 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po osób doktoracie; termin: 7 

października; 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/2216/content-scope-of-the-support 

 

 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; 

termin: 14 października 2016; www.thekf.org/scholarships/exchange-us 

 

 FNP – program dla młodych doktorów: First Team, Homing, Powroty; 17 

października 2016; http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/ 

 

 Europa – ERC Starting Grant dla osób po doktoracie; termin: 18 października 

2016; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630 

 

 Włochy – europejski program doktorski – żywność i zdrowa dieta; termin: 24 

października 2016; http://repeat.unite.it/Engine/RAServePG.php/P/25021REP0407 

 

 Włochy - stypendia w European University Institute; 25 października 2016; 

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

hips/Index.aspx 

 

 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme; termin: 25 października 

2016; http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 

 

 FNP – START - roczne stypendia dla doktorantów lub osób po doktoracie; 31 

października 2016; http://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

 

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

października 2016; http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

 

 Stypendia im. Amelii Earhart dla kobiet zajmujących się aeronautyką i lotnictwem; 

15 listopada 2016; http://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Amelia-Earhart-

Fellowship 

 

 Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 15 

listopada 2016; http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#stip2 

 

 Izrael – stypendia na studia i pobyty badawcze; termin: 30 listopada 2016; 

http://mfa.gov.il/MFA/MFA-

Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Governme

nt%20to.aspx 

 

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

UE; termin: 1 grudnia 2016; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens 

 

 Konkursy NCN - Opus, Preludium, Sonata, Beethoven, Polonez; termin: 15 grudnia 

2016; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy  

 

 Belgia – stypendia post-doc, termin: 4 stycznia 2017; 

https://www.uclouvain.be/en-movein.html 

 

 Indie - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; ciągły 

terminu przyjmowania wniosków; http://www.tecoproject.eu/index.php/project-

submission 
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