
Fundacja Fulbrighta: stypendia dla doktorów 
i doktorantów

1.	 Fulbright	Junior	Research	Award	– Konkurs adresowany jest doktorantów z polskich uczelni 
i instytucji naukowych. Celem konkursu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej 
uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 
9 miesięcy. 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 ¾ Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub 
karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 ¾ Przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

 ¾ Rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.

 ¾ Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 ¾ Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 ¾ Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA 
w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 ¾ Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy. 

Termin	naboru:  10 czerwca 2019 r.

Więcej	informacji:  https://fulbright.edu.pl/junior-award/

2.	Fulbright	Senior	Award	–	Stypendium przeznaczone jest dla osób posiadających stopień dokto-
ra, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-
-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów ba-
dawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych 
non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do 
4 do 9 miesięcy. 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 ¾ Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub 
karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).

 ¾ Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

 ¾ Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jedno-
stek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych 
w Polsce.

 ¾ Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

 ¾ Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

 ¾ Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA 
w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

 ¾ Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Termin	naboru:  10 czerwca 2019 r.

Więcej	informacji:	 http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/ 
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Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego: 
konkurs dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach progra-
mu Dialog. Konkurs ma na celu  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji 
między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-
-gospodarczej. Zgodnie z informacjami MNiSW program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech 
obszarach:

doskonałość naukowa

 ¾ umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,

 ¾ kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,

 ¾ wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,

 ¾ kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,

 ¾ podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności po-
przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badaw-
czych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,

 ¾ identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;	

nauka dla innowacyjności

 ¾ otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodar-
czym,

 ¾ wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promo-
wanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,

 ¾ upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;	

huManistyka dla rozwoju

 ¾ rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humani-
stycznych,

 ¾ wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i spo-
łeczeństwa.

Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

Termin	naboru:  nabór ciągły do 31 grudnia 2019 r. 

Więcej	informacji:	 https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

national geographic: nabór wniosków na granty 
badawcze 

National Geographic ogłosiło konkursy na granty badawcze, w ramach których badacze z całego świata 
mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty. Wysokość pojedynczego grantu 
może wynieść do 30 000 dolarów. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony 
jest w trzech konkursach:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/granty-national-geographic-nabor.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/granty-national-geographic-nabor.html
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1.	 Early	Career	Grant – konkurs adresowany do początkujących naukowców, którzy muszą posia-
dać pewne doświadczenie w prowadzeniu badań. Aplikacja rozpatrywana jest w ciągu 2 miesięcy. 
Wysokość grantu wynosi do 5000 dolarów. 

2.	Exploration	Grant – konkurs adresowany do doświadczonych liderów w zakresie ochrony przy-
rody, edukacji, badań, technologii i opowiadania historii (storytelling). Wysokość grantu wynosi 
do 30 000 dolarów.

3.	Request	 for	 proposals – konkurs dotyczący projektów o tematyce priorytetowej dla Natio-
nal Geographic, m.in. dokumentowanie migracji ludzkich, odkrywanie pochodzenia ludzkiego 
w Azji i Afryce, odbudowa gatunków, ochrona dużych kotów, ekstremalne środowisko: himalaj-
skie zmiany klimatyczne.

Termin	naboru:  10 kwietnia 2019 r. 

Więcej	informacji:	 https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/

Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa: 
konkurs „polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Trwa nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Do kon-
kursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspi-
rujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureaci konkursu w każdej kategorii 
otrzymają nagrodę w wysokości 5000 zł a jego praca zostanie wydana drukiem.

Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

 ¾ Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch ka-
tegorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

 ¾ Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo 
historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pa-
miętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakre-
sie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego 
grona potencjalnych czytelników. 

Termin	naboru:  31 lipca 2019 r. 

Więcej	informacji:	 https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

instytutu pileckiego: konkurs na stypendia naukowe

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia naukowe w projekcie „KL Gusen jako miejsce 
eksterminacji Polaków”, którego organizatorem jest Instytut Pileckiego. Przedmiotem konkursu są czte-
ry stypendia naukowe w miesięcznej wysokości 1500 zł (dla osób ze stopniem magistra) lub 2000 zł 
(dla osób ze stopniem doktora) przyznawanych na okres od maja 2019 do października 2020 r. 

Termin	naboru:  22 marca 2019 r. 

Więcej	informacji:	 https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/kl-gusen-jako-miejsce-eksterminacji-
polakow-konkurs-na-stypendia/ 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/polska-wies-dziedzictwo-i-przyszosc-xi.html
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/kl-gusen-jako-miejsce-eksterminacji-polakow-konkurs-na-stypendia/
https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/kl-gusen-jako-miejsce-eksterminacji-polakow-konkurs-na-stypendia/
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