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Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

Luty 2023 

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

 

• Austria – Digital Humanism Fellowship na pobyt w Institute for Human Sciences dla 

doktorantów oraz osób do czterech lat po doktoracie 

Termin: 6 lutego 2023 

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

Komisji Europejskiej (JRC) w Isprze 

Termin: 15 lutego 2023 

 

• Szwecja – Forte Project grants 2023 dla osób po doktoracie z zakresu zdrowia, pracy 

i opieki społecznej 

Termin: 28 lutego 2023  

 

• Szwajcaria – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships dwuletnie stypendia dla młodych 

naukowców po doktoracie 

Termin: 1 marca 2023 

 

• Belgia – granty dla osób po doktoracie Wallonia-Brussels International Excellence  

Termin: 1 marca 2023 (dla pobytów długoterminowych) 

 

• UK -  Lisa Jardine Grant Scheme dla młodych naukowców (do 10 lat po doktoracie) 

z dziedzin humanistycznych i sztuk pięknych na podróże i pobyt do trzech miesięcy 

związany z kolekcjami The Royal Society  

Termin: 1 marca 2023 

 

• Szwecja – Forte Preventive and health-promoting interventions within the target areas 

of the public health policy 2023 dla osób po doktoracie na projekt z zakresu zdrowia 

publicznego 

Termin: 2 marca 2023 

 

• Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych 

dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska 

Termin: 5 marca 2023 

 

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

uzyskaniu tytułu doktora 

Termin: 6 marca 2023 

 

• NCN - na międzynarodowe (co najmniej trzy kraje) projekty badawcze z zakresu 

odporności na antybiotyki w ramach konkursu sieci JPIAMR oraz dotyczące złożonej 

i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych w ramach EU Joint 

Programme – Neurodegenerative Disease Research. Kierownik polskiego zespołu co 

najmniej ze stopniem doktora 

Termin: 7 marca 2023 

 

• 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 

 

https://www.iwm.at/program/digital-humanism-fellowship
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/hopkinson-bar-facility-european-laboratory-structural-assessment-elsa-2022-1-rd-elsa-hoplab_en
https://forte.se/en/proposal/project-grants-2023/
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-fellowships.html
https://www.studyinbelgium.be/en/scholarships/wallonia-brussels-international-excellence-grants-programme
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine/
https://forte.se/en/proposal/public-health-policy-preventive-promoting-interventions-2023/
https://forte.se/en/proposal/public-health-policy-preventive-promoting-interventions-2023/
https://www.dbu.de/2600.html
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999872378757-research-fellowship-applied-physics-and-engineering?trid=12762ced-2d90-4456-9eb4-f1ee8699d2c6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpiamr-distomos
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2023
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2023
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-exchanges/
https://humanplus.ie/application-guide/
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• 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 

 

• Szwecja - Forte Starting grants 2023 dla naukowców do trzech lat po doktoracie 

z zakresu zdrowia, pracy i opieki społecznej 

Termin: 21 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 

 

• Japonia – program Zawacka NAWA na pobyty 18-24 miesięczne dla osób przed 

doktoratem 

Termin: 31 marca 2023 

 

• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów 

grantu NCN Preludium Bis 

Nabór ciągły do 10 grudnia 2024 dla edycji 1 

10 grudnia 2025 dla edycji 2 

   10 grudnia 2026 dla edycji 3 

 

• 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 

 

• Turcja – stypendia Alsir na pobyt 6, 12 lub 24 miesięczny dla osób z różnych 

specjalizacji medycznych 

Termin: nabór ciągły 

 

• Turcja – Tubitak International Fellowship For Outstanding Researchers Programme dla 

naukowców po doktoracie z minimum czteroletnim doświadczeniem zawodowym oraz 

International Fellowship for Early Stage Researchers Programme dla naukowców poniżej 

40 roku życia do czterech lat po doktoracie 

Termin: nabór ciągły 

 

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

Termin: nabór ciągły 

 

Stypendia na przyjazd do Polski: 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina7
https://researchgrant.gov.sg/Pages/GrantCallDetail.aspx?AXID=NRFF16-2024&CompanyCode=nrf
https://forte.se/en/proposal/starting-grants-2023/
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/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/oferta-wyjazdowa/edycja-2022/naukowcy-2022#japonia
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis?_escaped_fragment_=?_escaped_fragment_=?tmpl=component&print=1&layout=default?_escaped_fragment_=
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/nawa-preludium-bis-1
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-3
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.welcomeinturkey.com/internal-medicine-fellowships
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2232-a-international-fellowship-for-outstanding-researchers
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2232-b-international-fellowship-for-early-stage-researchers
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/promotionsfoerderung
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• 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 NAWA: 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://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

