Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania
wniosków):


Programy FNP: First Team, Homing, Powroty; termin składania wniosków: 15
marca 2017; http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne



Granty NCN – Etiuda, Uwertura, Sonatina, Miniatura; termin: 15 marca 2017;
https://ncn.gov.pl



Różne kraje – program MNiSW „Mobilność Plus”; doktoranci i pracownicy naukowi
do 35. lat; 15 marca 2017; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-vedycji-konkursu-mobilnosc-plus.html



Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15
marca 2017; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow



Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); 15 marca 2017;
http://www.nexus.it/lemmermann



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider”; termin: 17 marca
2017; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja



UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie;
termin: 22 marca 2017; http://www.newtonfellowships.org



Włochy – międzynarodowe studia doktoranckie, nauki przyrodnicze; 30 marca
2017; http://www.igb.cnr.it/incipit/call-forapplicants/Call%20for%20Applicants%202017



Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2017;
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow



Nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich – 31 marca 2017;
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dlanauczycieli-akademickich_20170201.html



Irlandia – Career-FIT - stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim
doświadczeniem badawczym; 31 marca 2017; http://www.horizon2020.ie/career-fit



Kanada (University of Alberta) - Polish Doctoral Research Fellowship; termin
aplikowania: 10 kwietnia 2017;
http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx



Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; 12 kwietnia 2017;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme



Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; 15 kwietnia 2017;
http://www.bfge.org/en/apply/requirements



Francja – Nagroda im. Szolema Mandelbrojta dla matematyka; 16 kwietnia;
http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017



Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; 28 kwietnia;
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego



Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy;
30 kwietnia 2017; http://fundacjanutricia.pl/wp-content/uploads/2017/01/konkursgrantowy-2017-Fundacja-NUTRICIA.pdf

Nowy portal www.euraxess.pl – granty, stypendia dla naukowców; informacje dla instytucji zatrudniających naukowców z
zagranicy oraz dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce



Różne kraje - stypendia European Research Consortium for Informatics and
Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2017;
https://fellowship.ercim.eu/information



Europa – stypendia badawcze PAU dla humanistów; termin: 10 maja 2017;
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich



Różne kraje – granty National Geographic Society: Early Career Grant, Standard
Grant; najbliższy termin: 1 kwietnia 2017; kolejny 1 lipca 2017;
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply



Francja – miesięczne pobyty badawcze dla osób po doktoracie; 16 maja 2017;
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy



USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award); 19
maja 2017; http://www.fulbright.edu.pl/junior-award

Nowy portal www.euraxess.pl – granty, stypendia dla naukowców; informacje dla instytucji zatrudniających naukowców z
zagranicy oraz dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce

