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Szkolenie: Rozwiń swoją karierę naukową! Oferta EURAXESS i stypendia międzynarodowe dla 

młodych naukowców 

Szkolenie odbędzie się: 27 października 2020 r. (wtorek)  

w godz. 11:30 – 13:30  

w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali S2 103 (ul. M. Oczapowskiego 12B). 

Zachęcamy doktorantów, zwłaszcza doktorantów I roku do udziału w warsztatach. Warsztaty 

odbędą się w reżimie sanitarnym. Podczas spotkania zostanie przedstawiona oferta EURAXESS i 

wybrane, ciekawe stypendia międzynarodowe dla młodych naukowców. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia".. 

 

 

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

PAŻDZIERNIK 2020 

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

 

 
National Geographic – Early Career Grant dla osób od 18 r.ż., które mają do 5 lat 
doświadczenia zawodowego. 
Termin: 21 października 2020 
Japonia - Stypendia KUAS-E na studia w Kyoto University of Advanced Science na Wydziale Inżynierii 
Termin: 30 października 2020 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.kuas.ac.jp/en/faculty-of-engineering/undergraduate-ap/u-scholarship/
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Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy z dziedziny nauk humanistycznych na 
naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie 
Termin: 31 października 2020 
Szwajcaria – stypendia rządowe na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie 
Termin: 13 listopada 2020 
USA (Historic New Orleans Collection) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and 
Humanities dla doktorantów i naukowców z dziedzin humanistycznych, kulturoznawstwa i historii 
związanych z Luizjaną oraz the Gulf South. 
Termin: 15 listopada 2020 
USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i doktorantów z każdej dziedziny 
Termin: 15 listopada 2020 
Hiszpania - Program Tecniospring Industry w Katalonii dla badaczy ze stopniem doktora i dwuletnim 
doświadczeniem w pracy badawczej lub z 6-letnim doświadczeniem w pracy badawczej. 
Termin: 16 listopada 2020 
Szwajcaria – RESPONSE Doctoral Programme z grantu Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020), 
badania nad roślinami, żywnością oraz energią. 
Termin: 1 grudnia 2020 
USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka dotycząca Europy, 
Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE oraz Fulbright Visiting Scholar Program - granty na badania 
po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE. 
Termin: 1 grudnia 2020 
Granty NCN: Opus 20+LAP, Preludium Bis, Sonata 
Termin: 15 grudnia 2020 
Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy międzynarodowej naukowców, 
podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i 
przyrodnicze 
Termin: 21 grudnia 2020 lub do wyczerpania budżetu 
Irlandia – stypendia Career-FIT PLUS dla doświadczonych naukowców, projekty nakierowane na 
przemysł 
Termin: 31 grudnia 2020 
Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBO dla specjalistów medycyny 
układu oddechowego i biologii molekularnej 
Termin: 14 stycznia 2020 
Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po 
doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie 
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim 
doświadczeniem w prowadzeniu badań 
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 
Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe dla 
doktorantów i osób po doktoracie 
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie. 
Termin: aplikacje przyjmowane non 

               Stypendia przyjazdowe: 
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z całego świata, nauki 
społeczno-humanistyczne 

               Termin: 31 października 2020 

___________________________________________________________________________________ 

 

https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskie-stypendia-rzadowe
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/
https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://www.horizon2020.ie/career-fit-plus/call-for-proposals-https-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-academic-mentor-form-pdf-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-compa/
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html#about
https://www.www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application
https://fapesp.br/en/visiting
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en
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EU Green Week i wyszukiwarka partnerów do konkursu 

 

Europejski Zielony Tydzień 2020 jest teraz zaplanowany na 19-22 października 2020 r. i będzie 

poświęcony tematyce przyrody i różnorodności biologicznej. Dzięki wydarzeniu KE zamierza dowiedzieć 

się w jaki sposób polityki UE, takie jak Europejski Zielony Ład może pomóc chronić i odnawiać przyrodę, 

pozostawiając jej przestrzeń do regeneracji i rozwoju. Tegoroczny Zielony Tydzień będzie również 

kamieniem milowym na drodze do Konferencji Stron (COP 15) Konwencji o różnorodności biologicznej, 

obecnie planowanej na 2021 r., w ramach której światowi przywódcy przyjmą 10-letni plan działań na 

rzecz różnorodności biologicznej. Więcej informacji oraz rejestracja dostępna na stronie.  

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki 

partnerów chętnych do udziału w Green Deal Call. 

 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Wstępne terminy wezwań konkursowych do ERC 

 

Komisja Europejska podała już wstępne terminy na 2021 rok dla grantów ERC: 

- Starting Grants - Otwarcie: 12/01/2021, Zamknięcie: 09/03/2021 

- Consolidator Grants – Otwarcie: 21/01/2021, Zamknięcie: 20/04/2021 

- Proof of concept – Otwarcie: 14/01/2021, Zamknięcie: 16/03/2021, 17/06/2021, 20/10/2021 

- nie jest przewidywany Synergy Grant na 2021 rok 

 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

ERC Mentoring Initiative 

 

W dniach 4 i 5 grudnia br. odbędą się warsztaty ERC Mentoring Initiative. Wydarzenie jest organizowane 

przez Instytut Nauk o Człowieku (IWM) oraz Polską Akademię Nauk i jest przeznaczone dla naukowców 

reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej 

Rady ds. Badań Naukowych Starting i Consolidator. Celem spotkania jest dopracowanie koncepcji 

pomysłu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić w swoim wniosku projektowym ERC. W 

trakcie dwudniowej serii spotkań naukowcy będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu 

badawczego a każe skonsultowania go z ekspertami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w obszarze 

grantów ERC. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października za pomocą formularza. 
 

Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Programu mentoringowy Top Minds 2021 

 

Program mentoringowy TopMinds 2021, będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators 

i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej we 

współpracy z Mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się podczas 1-2 dniowych 

https://tiny.pl/7l434
http://partnersearch.ncps-care.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctEnp46tGzEFdJMUmXJbRLTl_tWJHcXwCg6Z9WS-7KNeEEdA/viewform
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zjazdów w Warszawie. Do wzięcia udziału w Top Minds 2021 zaproszeni są studentki i studenci 

ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują swoją karierę w obszarze nauki oraz osoby 

przygotowujące rozprawy doktorskie na polskich uczelniach lub instytucjach naukowych oraz 

badawczych. 

Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa do 8.11.2020 r. 

Więcej informacji, regulamin programu oraz formularz aplikacyjny na stronie. 

 
Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Gospodarka w obiegu zamkniętym - warsztaty 

 

28 października odbędą się warsztaty on-line dotyczące gospodarki w obiegu zamkniętym.  

Warsztaty są ukierunkowane na transfer technologii w zakresie budowania sieci, wspólne tworzenie 

inicjatyw między polskimi i fińskimi B + R, innowacjami, przedsiębiorstwami, podmiotami decyzyjnymi i 

innymi podmiotami z obszaru gospodarki z Polski i Finlandii.  

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie.  

 
Źródło: KE 
 

_________________________________________________________________________ 
Opracowała: Magdalena Burczyńska 

http://topminds.pl/
https://hopin.to/events/circular-bioeconomy-a-polish-finnish-matchmaking-workshop

