
 

 

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie  

EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty 

 
 

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

Styczeń 2023 

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

 

• Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów  

Termin: 15 stycznia 2023 

 

• Austria – Vienna Graduate School of Finance - studia doktoranckie z dziedziny ekonomii 

i nauk społecznych 

Termin: 22 stycznia 2023 

 

• Niemcy – External Senior Fellowship na Uniwersytecie Konstanz dla naukowców 

z dorobkiem z zakresu nierówności 

Termin: 23 stycznia 2023 

 

• Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym 

doktorom do 5 lat po doktoracie  

Termin: 31 stycznia 2023 

 

• Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, 

historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne  

Termin: 31 stycznia 2023 

 

• Holandia -  MCL, SMPA, AMALIA dostęp do laboratoriów EMMA Wspólnego Centrum 

Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) w Patten 

Termin: 31 stycznia 2023 

 

• Kraje Europy Centralnej i Wschodniej - Visegrad Grants, Visegrad+ Grants oraz 

Visegrad Strategic Grant na projekty naukowe łączące organizacje z krajów 

wyszehradzkich 

Termin: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 

 

• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny  

Terminy: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 

 

• USA – Program BioLAB 2023-24 – roczny staż w czterech amerykańskich instytucjach 

naukowych dla studentów/doktorantów nauk biologicznych/medycznych z pasją do 

badań naukowych  

Termin: 1 lutego 2023 

 

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

naukowców 7-12 lat po doktoracie. 

Termin: 2 lutego 2023 

 

• Włochy – HopLab, dostęp do laboratoriów ELSA Wspólnego Centrum Badawczego 

Komisji Europejskiej (JRC) w Isprze 

Termin: 15 lutego 2023 

 

• UK -  Lisa Jardine Grant Scheme dla naukowców do 10 lat po doktoracie z dziedzin 

humanistycznych i sztuk pięknych na podróże i pobyt do trzech miesięcy  

Termin: 1 marca 2023 

 

• Szwajcaria – 24 miesięczne stypendium CERN dla fizyków i inżynierów do trzech lat 

po uzyskaniu tytułu doktora 

Termin: 6 marca 2023 

 

https://www.bfny.org/en/home
https://www.vgsf.ac.at/
https://www.exc.uni-konstanz.de/en/inequality/about-us/jobs-and-grants/external-senior-fellowships-2023-24/
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/mcl-micro-characterisation-laboratory-emma-2022-1-emma-mcl_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/smpa-structural-materials-performance-assessment-laboratories-emma-2022-1-emma-smpa_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/amalia-assessment-nuclear-power-plants-core-internals-emma-2022-2-rd-emma-amalia_en#eligibility-criteria
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2022/12/Guidelines_2022.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2022/12/Guidelines_2022.pdf
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://fulbright.edu.pl/biolab/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/consolidator-grant
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/hopkinson-bar-facility-european-laboratory-structural-assessment-elsa-2022-1-rd-elsa-hoplab_en
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine/
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999872378757-research-fellowship-applied-physics-and-engineering?trid=12762ced-2d90-4456-9eb4-f1ee8699d2c6
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• UK – wspólne projekty badawcze The Royal Science w dziedzinie nauk przyrodniczych 

dla doktorów z i spoza UK na współpracę trzymiesięczną, roczną lub dwuletnią 

Termin: 9 marca, 15 czerwca i 28 września 2023 

 

• Irlandia – HUMAN+ (MSCA Cofund) dwuletnie stypendia dla osób po doktoracie 

na badania łączące nauki humanistyczne i komputerowe 

Termin: 13 marca 2023 

 

• NCN – konkurs Sonatina 7 dla młodych badaczy do trzech lat po doktoracie lub którym 

stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.  

Termin: 15 marca 2023 

 

• Singapur - Singapore NRF Fellowship Call dla naukowców nauk ścisłych do 7 lat po 

doktoracie 

Termin: 15 marca 2023 

 

• Włochy – Stypendia Fernand Braudel Senior na pobyt od trzech do dziesięciu miesięcy 

na Wydziale Ekonomii lub Prawa w European University Institute 

Termin: 3o marca 2023 

 

• Włochy – Stypendia Fundacji Lemmermann na badania w Rzymie dla doktorantów 

z dziedzin nauk humanistycznych i klasycznych 

Termin: 31 marca 2023 

 

• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 2 – zagraniczne staże doktorskie 

dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 2 

Nabór ciągły do 10 grudnia 2025 

 

• Kraje członkowskie EMBO – granty na wymianę naukową dla doktorantów i osób 

po doktoracie 

Termin: nabór ciągły 

 

• Brazylia (São Paulo) – Visiting Researcher Program dla naukowców po doktoracie. 

Termin: nabór ciągły 

 

• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla osób po doktoracie z każdej dziedziny 

Termin: nabór ciągły. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie 

 

• Niemcy – stypendia Fundacji Gerdy Henkel dla doktorantów z nauk historycznych 

Termin: nabór ciągły 

 

Stypendia na przyjazd do Polski: 

 

• PIAST – pięciomiesięczne stypendia dla naukowców z dziedzin nauk społecznych 

i humanistycznych dla młodych naukowców (do dziesięciu lat po doktoracie) 

i doświadczonych naukowców z doświadczeniem co najmniej dziesięcioletnim 

Termin: 20 stycznia 2023 

 

• Program Zawacka NAWA dla naukowców i studentów z różnych krajów na pobyt od 3 

dni do 12 miesięcy; nabór za pośrednictwem instytucji partnerskich za granicą 

Termin: 30 kwietnia 2023 

 

• NAWA - Komponent krajowy dla  stypendystów Programu Bekkera, finansujący 

wynagrodzenie przez 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji. 

Termin: 31 grudnia 2023 dla edycji 2019 

  1 lipca 2024 dla edycji 2020 

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-exchanges/
https://humanplus.ie/application-guide/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina7
https://researchgrant.gov.sg/Pages/GrantCallDetail.aspx?AXID=NRFF16-2024&CompanyCode=nrf
https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships
https://lemmermann-foundation.org/index.php/2022/11/11/lemmermann-foundation-2022-felloship-award/
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/eligibility/
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/promotionsfoerderung
https://piast.pan.pl/?tab=apply&lang=en
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/komponent-krajowy-programu-im-mieczyslawa-bekkera-edycja-2020
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/komponent-krajowy-programu-im-mieczyslawa-bekkera-edycja-2020

