20.07.2020
Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”
Komisja Europejska
Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata,
którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne.
Finansowane są wszystkie obszary badawcze.
14.06.2020
Stypendia postdoc w Niemczech
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do składania
wniosków w programie Postdoctoral Researchers International Mobility Experience
(PRIME)
17.05.2020
Stypendium Fundacji Humboldta dla młodych naukowców (postdoc)
Fundacja Humboldta
Stypendium Humboldt Research Fellowship mogą uzyskać badacze, którzy zdobyli
doktorat w ciągu ostatnich czterech lat.
14.06.2020
9. edycja Konkursu stypendialnego im. Olgi Rok
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w
bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich
kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których
częścią jest biblioteka. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii
konkursowych wynosi 5 000 zł.
17.05.2020
Stypendia naukowe „Fundacji Tygodnika POLITYKA” – 20. edycja Nagród
Naukowych „Polityki”
Fundacja Tygodnika "Polityka"
Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne
osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których
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zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją
działalność naukowo-badawczą.

04.05.2020
POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez
umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą
podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program
adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub
programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych
(w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców
z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.
04.05.2020
Program stypendialny Poland My First Choice – studia II stopnia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z różnych krajów do
podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.
04.05.2020
Program stypendialny Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Szkoła Edukacji realizuje dzienne studia podyplomowe dla przyszłych i już
aktywnych nauczycieli. Można w ten sposób zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a
także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne.
22.03.2020
Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w
Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera
Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia
jakości relacji polsko-niemieckich.
14.03.2020
Stypendium Google News Initiative dla studentów dziennikarstwa 2020
Europejskie Centrum Dziennikarstwa i Google News Initiative zaprasza studentów
dziennikarstwa i technologii do składnia wniosków o płatne staże kierunkowe. W
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2020 roku program stypendialny oferuje 50 miejsc płatnego stażu kierunkowego w
14 krajach europejskich (w tym w Polsce).
07.03.2020
Stypendium im. Leopolda Ungera
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z inicjatywy i przy współpracy rodziny
Leopolda Ungera – doktora honoris causa UMSC – ustanowił stypendium dla osób
do 35 roku życia, którzy mogą wykazać się osiągnięciami dziennikarskimi.

07.03.2020
Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby,
które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i
planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać
się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z
wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).
07.03.2020
Program stypendialny Gaude Polonia
Narodowe Centrum Kultury
Gaude Polonia to Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przeznaczony dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Stypendysta
otrzymuje stypenium miesięczne w wysokości 3500 zł brutto. Stypendia
realizowane są od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.
01.03.2020
Stypendium Fundacji Giorgia Ciniego
Międzynarodowe Centrum Nauki i Kultury Włoskiej, wcześniej zwane Vittore Branca,
oferuje możliwość uzyskania stypendium w naukach humanistycznych w takich
obszarach jak: historia sztuki, historia Wenecji, literatura, muzyka, dramat, badania
nad starodrukami, badania porównawcze dotyczące rozwoju cywiliacji i
duchowości.
01.03.2020
Stypendia Fulbrighta
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
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Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Wnioski – w
czterech różnych programach – można składać do 24 kwietnia, 22 maja lub 1
czerwca.
10.02.2020
Stypendium im. Albrechta Lemppa 2020
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec
oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury
niemieckojęzycznej. Celem programu jest doskonalenie sztuki przekładu
oraz pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi
Lemppowi, jak również upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany
literackiej.
10.02.2020
Program Lektorzy 2020
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za
granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do
zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają
stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będą w roku akademickim
2020/2021 (oraz 2021/2022) prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych
ośrodkach akademickich.
28.01.2020
Stypendia dla naukowców z zagranicy – Program im. Ulama
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków o
przyzanie stypendium obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca
w Polsce. Warunkiem udziału w Programie jest
uzyskanie stopnia naukowego doktora w kraju innym niż Polska. Pobyty mogą
trwać od 6 do 24 miesięcy.
14.01.2020
Stypendia Uniwersytetu Europy Centralnej w Wiedniu
Uniwersytet Europy Centralnej (Central European University, CEU) zaprasza do
składania wniosków o stypendia na studia magisterskie i doktoranckie.
25.11.2019
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych
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naukowców
Wnioski można składać od 1.12. do 31.12.2019 w systemie OSF (Zintegrowanym
Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania). Osobami
uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są: rektor, dyrektor instytutu
PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w
których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest
doktorantem; osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
zatrudniającym młodego naukowca.
20.11.2019
Stypendium Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego
Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego zaprasza osoby „odważne i
utalentowane, mające pomysł na siebie oraz na uczynienie świata lepszym”.
04.11.2019
Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021
Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o
uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium
wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.
27.09.2019
Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej
Fundacja Kościuszkowska
Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w programach
stypendialnych na rok akademicki 2020/2021.
27.09.2019
Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji 2020
Stypendium skierowane jest do badaczy posiadających doktorat od mniej niż 10
lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we
Francji i nawiązać współpracę polsko-francuską.
19.09.2019
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków o uzyskanie
Stypendium START, będącego wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy
przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.
09.01.2019
Stypendia na Uniwersytecie Torontońskim
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University Of Toronto
Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto
ogłasza nabór wniosków na krótkoterminowe staże naukowe.
17.11.2018
Stypendium badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych
Oferta skierowana jest do badaczy z zagranicy, których wiek nie przekracza w roku
aplikacji 35 lat i których zainteresowania naukowe wpisują się w tematykę
programu badawczego Ziem Zachodnich i Północnych.
17.11.2018
STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie
atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół
doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.
21.08.2018
Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i
społecznych
European University Institute
Do 18 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach staży
podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych
naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w
dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do
udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 36 miesięcy staż w
European University Institute we Florencji.
21.08.2018
Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej
Fundacja Kościuszkowska
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów
organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można
uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże
dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.
20.08.2018
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów na rok
akademicki 2018/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi,
lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
27.11.2017
VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych
dziennikarzy
Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot
Do 8 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VII konkursu stypen
dialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy. Do konkursu mogą
zgłaszać się młodzi dziennikarze, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Wysokość
stypendium wynosi 30 000 zł.
27.11.2017
NAWA: Oferta stypendialna na rok 2018/2019
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na
wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki
2018/2019. W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać,
obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.
21.09.2017
Stypendia dla najlepszych doktorantów UAM
Fundacja UAM
Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego
kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie
finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są
osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.
21.09.2017
Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów
Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych
Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych,
Konfederacja Szwajcarska będzie przyznawać zagranicznym badaczom i artystom
stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na
szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach
zawodowych.
29.08.2017
Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie
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Bayhost
23.08.2017
Gdynia: stypendium dla studentów
Urząd Miasta Gdyni
Do 5
października
2017
r.
trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Gdynia. Konkurs
adresowany jest do osób, które kształcą się w szkołach wyższych i są stałymi
mieszkańcami Gdyni. W ramach konkursu przyznanych zostanie 20 stypendiów po
10 miesięcy każde w wysokości 300 zł miesięcznie.
Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia dla studentów za osiągnięcia w
nauce, a także w działalności twórczej i społecznej na rzecz miasta Gdynia
przysługują przede wszystkim studentom, którzy:
• biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając
jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
• zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając
jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
• czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe,
ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągając równocześnie wysokie wyniki w
nauce;
• młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w
nauce (w przypadku studentów pierwszego roku, brane pod uwagę są wyniki
uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Uchwale nr XLV/1045/10
Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 roku.
Informacje:
12.07.2017
MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok
2017/2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2017 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie
studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki
2017/2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845
stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.

15.06.2017
Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II
Urząd m.st. Warszawy
Do 10 października br. studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o
stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się
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tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018
oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już
stopień zawodowy magistra.
02.06.2017
Studia doktoranckie w Nowej Zelandii (New Zealand International
Doctoral Research Scholarships)
Education New Zealand
31.05.2017
Stypendia badawcze Research Fellowship oraz Senior Fellowship na rok
akademicki 2018/2019
IFK - Międzynarodowe Centrum Badawcze Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w
Wiedniu
Do 1 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia badawcze
Senior Fellowship oraz Research Fellowship na rok akademicki 2018/2019 od IFK Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w
Wiedniu.
Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
• Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, które chciałyby
prowadzić badania na wybrany temat;
• Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertek i
ekspertów w swojej dziedzinie, które chciałyby prowadzić badania oraz
uczestniczyć w wymianie z austriackimi ekspertkami i ekspertami.
Zgodnie z informacjami organizatorów programy Research Fellowship i Senior
Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1 października do 31
stycznia lub od 1 marca do 30 czerwca) i obejmują:
•
•
•
•

stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty 2 325 euro,
stanowisko do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu,
zakwaterowanie w apartamencie 35m2,
jednorazowe koszty podróży.

Zgłoszenia wniosków:
24.05.2017
Stypendia Instytutu Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu
Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (The Institute for Advanced Study
at Central European University)
The Institute for Advanced Study at Central European University
The Institute for Advanced Study at CEU (IAS CEU) is pleased to invite applications
for its fellowships for the academic year 2018/19. As of this year, calls will be
announced in early May and deadlines are set for late September. This will allow for
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a longer and thus more rigorous review process. In the coming months, we will
reach out to faculty with the request to support our review process.
24.05.2017
Wrocław - stypendia dla doktorantów
Urząd Miejski Wrocławia
Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do
doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach
publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia
doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju
Wrocławia. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.
Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia doktoranckie przyznawane są
wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu
kategoriom stypendialnym:
• stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i
medycznych;
• stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;
• stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
• stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych;
• stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki;
• stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych.
Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci
składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu
Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na
stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.
19.05.2017
Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów
Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt
Instytut PIASt oferuje stypendia na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach:
senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień
doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc
(dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed
zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat).
10.03.2017
Stypendia Fundacji Lanckorońskich
Polska Akademia Umiejętności

strona 10 z 19

Biuletyn Polonistyczny
08.03.2017
Stypendium dla polskich humanistów w Kanadzie
University of Alberta
Do 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach Polish Doctoral Research
Fellowship na rok akademicki 2017/2018, który organizowany jest przez University
of Alberta z Kanady. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów
doktoranckich z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce.
Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for
Austrian and Central European Studies. Wysokość stypendium wynosi 27 600
dolarów kanadyjskich.
04.02.2017
Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama
Société Historique et Littéraire / Towarzystwo Historyczno-Literackie
Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de
Paris
04.02.2017
Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Jana i Suzanne
Brzękowskich
Société Historique et Littéraire / Towarzystwo Historyczno-Literackie
Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de
Paris
03.02.2017
MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do
programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.
25.01.2017
Stypendium Fulbright Slavic Award
Fulbright Commission for Educational Exchange
Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone
dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy
specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch
uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:
25.01.2017
Konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Od dzisiaj do 15 marca można składać wnioski w trzecim konkursie w
programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie ponad
24 mln zł.
25.01.2017
Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2017
Stowarzyszenie Willa Decjusza
Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą
cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci,
eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Program opiera się na partnerstwie czterech
Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi
Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i
Literarné informačné centrum w Bratysławie.
16.01.2017
MNiSW: 5. edycja programu Mobilność Plus
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia
2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254),
zmienionego Komunikatem z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania
programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M. P. poz. 1242) Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji ww. programu.
16.01.2017
MNiSW: Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach
stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową.
Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą
spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
16.01.2017
Stypendium im. Artura Rojszczaka
Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty
ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka.
16.01.2017
3. edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej
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Centrum Kultury Zamek
16.01.2017
Stypendium artystyczne w Indonezji
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu na stypendia
artystyczne w Indonezji. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na
pobyty w Indonezji w terminie od maja 2017 r. do sierpnia 2017 r. Pojedynczy pobyt
może trwać 3 miesiące.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do osób, które
spełniają następujące warunki:
15.01.2017
Stypendium Prezydenta Bydgoszczy
Prezydent Miasta Bydgoszcz
Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia
prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych
naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane
zostaną po dwa stypendia.
Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.
15.01.2017
Stypendium Prezydenta Opola
Prezydent Miasta Opole
Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium
prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być
przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna
wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.
Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student
studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.
15.01.2017
X edycja Indeks Start2Star - programu stypendialnego dla przyszłych
studentów
Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji programu
stypendialnego Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2017 r.
przystąpią do egzaminu maturalnego oraz rozpoczną studia. Stypendium
przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna
wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie.
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29.12.2016
Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
06.12.2016
VI edycja Diamentowego Grantu
Instytut Badań Literackich PAN
To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla
początkujących badaczy.
14.11.2016
Stypendia rządu francuskiego na studia i doktoraty 2017/2018
Institut Française
Do 5 marca 2017 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane
spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu
we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego.
Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z
wyłączeniem medycyny i nauk artystycznych.
04.11.2016
Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy
Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot
Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć
na ufundowanie stypendium dla początkujących reporterów. Tę jego wolę
wypełniają Organizatorzy, ogłaszając szósty konkurs na stypendium twórcze im.
Ryszarda Kapuścińskiego.
02.11.2016
Stypendium Cieszkowskiego
Kwartalnik Kronos
Kwartalnik Kronos ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendium
Cieszkowskiego.
06.10.2016
MOVE-IN Louvain: stypendia podoktorskie w Belgii
Université catholique de Louvain
“MOVE-IN Louvain” to podoktorskie stypendium międzynarodowe organizowane
przez Université catholique de Louvain (UCL) w porozumeniu z Université de Namur
(UNamur) i Université Saint-Louis (USL-B) przy wsparciu Komisji Europejskiej.
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06.10.2016
Stypendium Fullbrighta w USA dla doktorów
Fulbright Commission for Educational Exchange
Fulbright Commission for Educational Exchange ogłasza nabór stypendialny na
studia, nauczanie i prace badawcze w Stanach Zjednoczonych na poziomie
podoktorskim. Spektrum stypendiów jest szerokie: od podróży badawczych po
granty pokrywające wszystkie wydatki w ciągu roku akademickiego.
05.10.2016
Stypendia DAAD w Niemczech dla doktorantów i młodych naukowców
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (1-6 miesięcy)
05.10.2016
Islandia - stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies ogłasza stypendium Snorri Sturluson
dla pisarzy, tłumaczy i wykładowców (nie dla studentów) z dziedzin
humanistycznych, spoza Islandii. Stypendium ma na celu umożliwienie im pobytu
w Islandii na okres co najmniej trzech miesięcy w celu poprawy ich znajomości
języka islandzkiego, kultury i społeczeństwa.
05.10.2016
Fundacja Nauki Polskiej: START dla młodych uczonych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery
naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej
dziedzinie badań.
05.10.2016
STARTING - grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla osób po
doktoracie
European Research Council
Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i
osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że
proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji
lidera zespołu.
05.10.2016
POWROTY: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów powracających
do pracy naukowej
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.
05.10.2016
HOMING: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów z zagranicy
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
05.10.2016
FIRST TEAM: finansowanie pierwszych zespołów badawczych młodych
doktorów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez
doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.
05.10.2016
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po
doktoracie
Fundacja Kościuszkowska
Fundacja Kościuszkowska ogłasza stypendia i granty dla Polaków na studia,
prowadzenie zaawansowanych badań i/lub nauczanie na uniwersytetach i innych
instytucjach w Stanach Zjednoczonych.
21.09.2016
Stypendia GFPS na studia w Niemczech
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Do 31 października 2016 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy
chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski
w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie
dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do
580 euro.
Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce,
zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją
badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz
doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami
organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość
języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także
osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i
towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
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21.09.2016
Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i
społecznych
European University Institute
Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach staży
podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych
naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w
dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do
udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w
European University Institute we Florencji.
W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście
następujące świadczenia:

• stypendium do 2 000 euro miesięcznie;
• dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta
przyjeżdża na staż z partnerem;
• dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko,
z którym stypendysta przyjeżdża na staż;
• pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro.
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/
MaxWeberFellowships/Index.aspx
05.08.2016
Gaude Polonia 2018
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu
Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury
oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej
kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.
12.07.2016
MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok
2016/2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2016 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie
studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki
2016/2017. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845
stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.
Zasady przyznawania stypendiów ministra regulowane są na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.
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Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie stypendiów ministra za wybitne
osiągnięcia dla studentów o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student
pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od
ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stypendium ministra na rok akademicki
2016/2017 może być przyznane studentowi, który:
• zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku
akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo
• został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi
studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie
do 15 października 2016 r. W przypadku:
12.07.2016
MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na
rok 2016/2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.07.2016
Stypendium im. Anny Stadnickiej
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego
Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium
im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców
prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku
akademickim 2016/2017 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000
zł (stypendium semestralne).
W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów
literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana
rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.
Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego
roku akademickiego lub na jeden semestr.
Ogłoszenie wyników: 1 października 2016
06.06.2016
Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej
Fundacja Kościuszkowska
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Od 1 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji
można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz
staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w
USA.
Poniżej
przedstawione
zostały
szczegóły
dotyczące
konkursów
organizowanych przez Fundację Kościuszkowską.
15.01.2016
Stypendia Fundacji Lanckorońskich
Polska Akademia Umiejętności
20.11.2015
Stypendia dla humanistów i artystów we Włoszech
Do 15 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego
dla humanistów i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Konkurs
adresowany jest do osób, które zajmują się twórczością lub prowadzą badania
naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką.
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