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Granty i stypendia CZERWIEC 2018 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców 

(wg terminów składania wniosków): 

 

 

 Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i pracownicy jednostek naukowych; 

termin: 17 czerwca 2018; 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1
744458,1,rusza-18-edycja-nagrod-naukowych-polityki-zapraszamy-

do-udzialu.read 

 

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – 

dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 

2018; https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab 

  

 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin 

związanych z regionem; termin: 30 czerwca 2018; 

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 

 

 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych 

badaczy; termin: 30 czerwca 2018; https://www.wum.edu.pl/ogloszenia/2018-

03-27-granty-naukowe-fundacji-nutricia-2018  

 

 Wiedeń – stypendia w Międzynarodowym Centrum Badawczym Nauk o Kulturze 

Uniwersytetu Sztuk Linz, dla osób po doktoracie; termin: 1 lipca 2018; 

http://www.ifk.ac.at/calls-detail-en/ifk_research-fellowship.html 

 

 Różne kraje – granty National Geographic; termin: 10 lipca 2018; 

http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply 
 

 Niemcy - stypendia Bayer Foundation; termin: 18 lipca 2018; 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx 

 

 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; nabór ciągły, najbliższy 

termin: 2 sierpnia 2018 nastąpi ocena wniosków; 

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

 

 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; termin: 

30 sierpnia 2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620  

 

 Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2018; 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; termin: 1 września 2018 

http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 

 

 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2018; 

https://fellowship.ercim.eu/information 
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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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