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Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; termin:           

8 lutego 2018; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship  

 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 15 

lutego 2018; 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top

ics/erc-2018-cog.htmlv  

 

 Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald na prace doktorskie dla doktorów nauk 

humanistycznych; termin: 23 lutego 2018; http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-

funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald  

 
 Programy FNP: First Team, Homing, Powroty; termin: 5 marca 2018; 

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

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia 

dla doktorantów i po doktoracie; termin: 15 marca 2018; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program 

 
 Granty NCN – Etiuda, Uwertura, Sonatina; termin: 15 marca 2018; 

https://ncn.gov.pl  

  
 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 

marca 2018; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow   

 

 Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2018; 

http://www.nexus.it/lemmermann   

 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla osób do 35 r.ż.; 

termin: 15 marca 2018; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-

edycja/  

 

 Europa - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; termin: 

20 marca 2018; https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-

scholarship/  

 

 UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie; termin: 

27 marca 2018; http://www.newtonfellowships.org  

 Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców – dla badaczy do 35 r.ż. 

zatrudnionych w polskich instytucjach; termin: 31 marca; 

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow  

 
 Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; termin: 15 kwietnia 

2017; http://www.bfge.org/en/apply/requirements   

 
 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018; 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme   
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 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-

stop; https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-

sabbatical-leave  

 
 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; 

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

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców 

na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships  
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