
                                                           

 

 
 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 aplikowania): 

 

 

 Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2; termin składania 
wniosków: 15 czerwca 2016; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-
konkursow  
 

 Różne kraje – grant badawczy National Geographic; termin: 19 czerwca 2016; 
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/  
 

 Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i osoby po doktoracie; termin: 19 czerwca 
2016; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-
edycja-nagrod-naukowych-polityki.read 
 

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla 
zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 20 czerwca 2016; 

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/  

 
 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin: 24 czerwca 2016; 

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php 
 

 Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 30 
czerwca 2016; https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-

and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx 
 

 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; 
termin: 30 czerwca 2016; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 
 

 Konkurs PGNiG „Młodzi Innowacyjni”; termin: 30 czerwca; http://www.pgnig.pl/mlodzi-
innowacyjni-dla-pgnig 

 
 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; termin: 12 sierpnia 2016; 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about   
 

 Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2016; http://www.mif-

japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 
 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 1 września 2016; 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 
  
 Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 5 września 

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

 Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea) – stypendia dla osób po doktoracie; 9 
września 2016; http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-
candidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants  

 
 Wybrany kraj – granty Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 14 września 2016; European 

Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638;  
Global Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643 

 
 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 

2016; http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/  
 

 Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2016; 
https://fellowship.ercim.eu/information 

 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 30 września 2016 
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici   

   
 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów, doktorów i profesorów; termin: 

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