Granty i stypendia PAŹDZIERNIK 2018
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
(wg terminów składania wniosków)



Belgia, stypendium dla post-doc’ów w ramach MSCA
Termin: 15 października 2018



ERC Starting Grants, granty dla naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie
Termin: 17 października 2018



Włochy, stypendia post-doc w European University Institute
o do 5 lat po doktoracie
Termin: 18 października 2018
o powyżej 5 lat po doktoracie
Termin: 25 października 2018



USA, stypendium fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA
Termin: 31 października 2018;



Islandia, stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Termin: 31 października 2018



FNP, granty dla osób po doktoracie: TEAM - NET
Termin: 31 października 2018



ERC Synergy Grant na nowatorskie, interdyscyplinarne projekty badawcze
Termin: 8 listopada 2018



Szwajcaria, stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc
Termin: 15 listopada 2018



Niemcy – stypendia DAAD: krótkoterminowe oraz roczne na pobyty badawcze,
pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich oraz staże
artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich
Termin: 15 listopada 2018



USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce
USA-UE
Termin: 1 grudnia 2018



Granty NCN: Opus, Preludium, Sonnata, Miniatura (do 31.12), Beethoven
Termin: 17 grudnia 2018



Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2019 na semestr jesiennie i 15 kwietnia 2019 na semestr
letni
Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS
Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: karolina.moycho@kpk.gov.pl



Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany –
stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2018



Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje
aplikacje przyjmowane non-stop



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



Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla
naukowców na każdym etapie kariery
aplikacje przyjmowane non-stop

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS
Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: karolina.moycho@kpk.gov.pl

