
FUNDACJA FULBRIGHTA: STYPENDIA DLA DOKTORÓW 
I DOKTORANTÓW

1.	 Fulbright	Junior	Research	Award	– Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczel-
niach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktor-
skiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie 
badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. 

Termin	naboru: 19 maja 2017

Więcej	informacji http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

2.	Fulbright	Senior	Award –	Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pra-
cownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Ce-
lem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź 
badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz 
niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do 4 do 9 miesięcy. 

Termin	naboru: 16 czerwca 2017

Więcej	informacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/ 

NATIONAL GEOGRAPHIC – NABÓR WNIOSKÓW 
NA GRANTY BADAWCZE 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty National Geographic. W ramach konkursu ba-
dacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty. Zgodnie 
z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach:

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: do 5000 dolarów. 

Nabór wniosków prowadzony w	trybie	ciągłym.

2.	Standard	Grant – konkurs dla badaczy, którzy mają już udokumentowane wcześniejsze badania. 
Do konkursu nie powinno się zgłaszać pilnych projektów. Procedura oceny trwa ok. 6 miesięcy. 

Wysokość	grantu: do 30 000 dolarów. 

Termin	naboru: 1 kwietnia 2017

3.	Expedited	Grant – konkurs na pilne wsparcie, które związane jest z wyjątkowymi okolicznościa-
mi (np. zagrożenie rozbiórką). Projekt rozpoczyna się. ok 1 miesiąca od złożenia wniosku. 

Wysokość	grantu: do 15 000 dolarów. 

Nabór wniosków prowadzony w	trybie	ciągłym.

Więcej	informacji: http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: 
WYMIANA OSOBOWA Z CHINAMI I FRANCJĄ

1.	 Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawcze-
go z Chińską Republiką Ludową na lata 2017–2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z do-
wolnej dziedziny naukowej. Po stronie	polskiej	projekty	finansowane	są	ze	środków	prze-
kazywanych	 jednostkom	na	 finansowanie	działalności	 statutowej	 (lub	 innych	 środków	
własnych	 jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej 
z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych. MNiSW nie przekazuje bez-
pośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Termin	naboru: 28 kwietnia 2017 

Więcej	informacji:  http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-
dwustronna/mapa-swiata/chrl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-
osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chrl.html

2.	Trwa nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukow-
ców Polonium 2018/2019. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkret-
nymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Projekty	wymiany	osobowej	Polonium	
finansowane	są	 ze	 środków	przekazywanych	 jednostkom	na	 finansowanie	działalności	
statutowej	(lub	innych	środków	własnych	jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio 
dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Termin	naboru: 15 czerwca 2017 

Więcej	informacji:  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-
ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html 

INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE: 
STYPENDIUM NA POBYT BADAWCZY

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie 
stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy]. Program stypendialny rzą-
du francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu	wybitnym	polskim	naukowcom	do	45.	r.ż.	
(ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we 
Francji. Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są: nauki ścisłe i nauki o człowieku i społeczeństwie.

Stypendium	przyznawane	w	wysokości 1375	€ pozwala polskim naukowcom na	sfinansowanie	
jednomiesięcznego	 pobytu	 badawczego	 we	 Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
dofinansowania do zakwaterowania. 

Termin	naboru: 16 maja 2017

Więcej	informacji:	http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: 
NAGRODY MINISTRA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody 
przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organi-
zacyjne nauczycieli akademickich. Nagrody przyznaje się za:

1.	 Osiągnięcia	naukowe	będące	podstawą	nadania	w	poprzednim	roku	kalendarzowym: 
 ¾ stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki;
 ¾ stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
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NEWSLETTER  3/2017 – Konkursy badawcze i stypendia  3
A

K
A

D
EM

IA
 P

ED
A

G
O

G
IK

I S
PE

C
JA

LN
EJ

2.		Osiągnięcia	dydaktyczne	obejmujące:
 ¾ innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 ¾ nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 ¾ autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

3.	Osiągnięcia	organizacyjne	za	działania,	które	znacząco	wpłynęły	na	poprawę:
 ¾ jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
 ¾ jakości dydaktyki i kształcenia;
 ¾ współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: 1) prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, 2) opracowanie pro-
gramów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na 
rynku pracy;

 ¾ zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;

4.	Całokształt	dorobku	obejmujący	osiągnięcia	naukowe,	dydaktyczne	 i	 organizacyjne	na-
uczycieli	akademickich	posiadających	tytuł	naukowy	profesora	lub	tytuł	profesora	sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący 
za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Termin	naboru: 31 marca 2017 

Więcej	informacji:  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-
dla-nauczycieli-akademickich_20170201.html

UNIVERSITY OF ALBERTA, THE WIRTH INSTITUTE 
FOR AUSTRIAN AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES: 
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW 

University of Alberta oferuje stypendia doktoranckie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych 
i sztuk pięknych. Kandydaci powinny być zaawansowani w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, znać 
język angielski oraz inny język obcy w obszaru Europy Centralnej. 

Termin	naboru: 10 kwietnia 2017 

Więcej	informacji: http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx

UNIWERSYTET ŁÓDZKI: NAGRODA IM. PROF. TADEUSZA 
KOTARBIŃSKIEGO 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Celem kon-
kursu jest promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Prace naukowe do kon-
kursu mogą zgłaszać uczelnie lub instytuty naukowe. 

Termin	naboru: 28 kwietnia 2017

Więcej	informacji: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego 

BIBLIOTEKA APS: ANKIETA OCENIAJĄCA FUNKCJONOWANIE 
BIBLIOTEKI

Biblioteka APS zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej internetowej ankiety oceniającej jakość usług. 
Jej wyniki pomogą lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników.

Link	do	ankiety:	http://profitest.pl/s/8570/nk59oBEKJLqUQlI6#
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