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Oferty
stypendialne dla
Was

Wraz z  początkiem nowego
roku akademickiego mamy
przyjemność przedstawić Wam,
drodzy Doktoranci, numer
specjalny Newslettera Krajowej
Reprezentacji Doktorantów,
który przygotowaliśmy we
współpracy z portalem Moje
Stypendium.

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

DAAD

NAWA

Fundacja
Kościuszkowska

https://www.mojestypendium.pl/


Stypendia krajowe

Stypendia trafią do młodych (do

35 roku życia) artystów, którzy

mają w swoim dorobku wybitne

osiągnięcia w dziedzinie sztuki,

którą uprawiają. Dzięki Młodej

Polsce stypendyści będą mogli

zrealizować zgłoszony do

programu projekt w

następujących dziedzinach: film,

fotografia, literatura, muzyka,

sztuki wizualne, taniec i teatr.

Kierownikiem projektu

badawczego OPUS może być

osoba, która w swoim dorobku

naukowym posiada co najmniej

jedną opublikowaną lub

przyjętą do druku pracę (nie

musi posiadać stopnia doktora).

W przypadku działalności

naukowej w zakresie twórczości

i sztuki kierownik projektu

powinien posiadać przynajmniej

jedną pracę opublikowaną lub

przyjętą do druku lub

przynajmniej jedno dokonanie

artystyczne bądź artystyczno-

naukowe.
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Program START 2021 dla
młodych naukowców

Stypendia w programie
Młoda Polska - sztuka,

literatura, teatr, krytyka
artystyczna

Stypendium START Fundacji na

rzecz Nauki Polskiej jest

prestiżowym wyróżnieniem dla

najzdolniejszych młodych

badaczy i badaczek, przyznawa-

nym w dowód uznania dla ich

dokonań naukowych. Mogą się o

nie ubiegać naukowcy

reprezentujący wszystkie

dziedziny nauki, którzy w roku

składania wniosku nie

przekroczyli 30 r.ż.

Konkurs OPUS 22

https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-w-programie-mloda-polska-2021/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-w-programie-mloda-polska-2021/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-w-programie-mloda-polska-2021/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22


Stypendia dla wybitnych

studentów i młodych

naukowców wykazujących się

znaczącymi osiągnięciami w

działalności naukowej,

Wniosek o przyznanie

stypendium składa się do

ministra – w przypadku

stypendium dla studenta – w

terminie od dnia 1 października

do dnia 25 października, a

młodego naukowca – w terminie

od dnia 1 grudnia do dnia 31

grudnia.

Stypendia krajowe

Władze Sopotu informują, że

wnioski o stypendia

doktoranckie Prezydenta

Sopotu wraz z załącznikami

należy składać w Wydziale

Oświaty w terminie od 15

września do 15 października

2021 roku.

Do ubiegania się o stypendium

doktoranckie ma prawo

uczestnik stacjonarnych lub

niestacjonarnych studiów

doktoranckich publicznych i

niepublicznych uczelni

wyższych. 

Stypendium przyznawane jest

jednorazowo w kwocie do 5000

zł. Więcej informacji na

www.bip.sopot.pl
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Stypendia dla
poszczególnych

miast/uczelni

Stypendia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
dla studentów i młodych

naukowców 2021
Stypendium doktoranckie
Prezydenta Sopotu 2021 roku 

http://www.bip.sopot.pl/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/


Stypendia krajowe

Trwa nabór wniosków o

przyznanie stypendiów dla

studentów i doktorantów w

ramach Miejskiego Programu

Stypendialnego. Program

skierowany jest do osób, których

działalność może przyczynić się

do rozwoju Lublina i wnieść

wkład w rozwój nauki zgodnie z

założeniami Strategii Rozwoju

Lublina.

Program stypendialny

przeznaczony jest dla doktorantów

reprezentujących wszystkie szkoły

doktorskie i wydziały

Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy

etap naboru trwa od 1 do 14

października.  Aby zgłosić się do

programu należy wypełnić

formularz elektroniczny dostępny

na stronie www.fuam.pl. 
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Stypendia dla poszczególnych miast/uczelni

Stypendium doktoranckie
Prezydenta Lublina 2021 roku 

Wnioski o przyznanie
stypendium na rok akademicki
2021/2022, można składać do   
 2 listopada 2021 w Wydziale
Oświaty i Wychowania.
Szczegóły znajdują się na stronie:
lublin.eu/mieszkancy/edukacja

Stypendia naukowe Fundacji
UAM dla doktorantów 2021

Stypendia fundowane dla
studentów i doktorantów KUL 

Fundusz Stypendialny im.

Władysława i Marii Jaroszów

Fundusz Stypendialny Fundacji

Potulickiej dla studentów

Fundusz Stypendialny im.

Skrzyńskich z Żurawna

Fundusz Stypendialny im.

Wacława i Ireny Ungar

Nabór wniosków: do 15

października 2021 r.

http://www.fuam.pl/
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/


Stypendia zagraniczne

15 czerwca 2021 na semestr

letni

31 października 2021 na

semestr zimowy

30 listopada 2021 –

stypendia Freemover.

Terminy składania aplikacji to:

Niektóre kraje członkowskie

oferują stypendia na kształcenie

na odległość / nauczanie

hybrydowe i stypendia wirtualne.

Informacje znajdują się na

stronie www.ceepus.info w

zakładce NETWORK.

Konfederacja Szwajcarska

przyznaje zagranicznym

badaczom i artystom stypendia

na pobyty badawcze, studia

doktoranckie i postdoktoranckie

na szwajcarskich politechnikach

uniwersytetach i w  wyższych

szkołach zawodowych, jak

również stypendia artystyczne

na studia magisterskie w

szwajcarskich wyższych szkołach

zawodowych.
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Program CEEPUS –
Środkowoeuropejski
Program Wymiany

Uniwersyteckiej

Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej informuje, że
rozpoczął się nabór aplikacji
mobilności akademickich dla
studentów (I, II, III stopnia) i
pracowników naukowych w
ramach Programu CEEPUS na
rok 2021/2022.

Szwajcarskie stypendia dla
naukowców i artystów

zagranicznych 

Wnioski wraz z załącznikami (w

dwóch kompletach) należy

składać do właściwego biura

najpóźniej do dnia 13 listopada

2021 r. Więcej informacji na

stornie Ambasady Szwajcarii

www.eda.admin.ch. 

http://www.ceepus.info/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://www.eda.admin.ch/countries/poland/pl/home/uslugi/stypendia.html


Dla studentów studiów

doktoranckich oraz Szkół

Doktorskich na polskich

uczelniach skierowane jest

KOSCIUSZKO FOUNDATION

GRANTS - stypendia dla osób

rozpoczynających karierę

naukową, nieposiadających

stopnia naukowego doktora.
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Najdłużej działający program

stypendialny ogłasza nabór

wniosków o granty naukowe na

prowadzenie projektów

badawczych i rozwojowych w

amerykańskich ośrodkach

naukowych w roku akademickim

2022/2023. 

Stypendia zagraniczne
Fundacja Kościuszkowska:
stypendia dla naukowców

i artystów

EXCHANGE TO THE US
PROGRAM

Program skierowany jest do

absolwentów i doktorantów.

Stypendium przeznaczone jest

na pobyt badawczy na uczelni

wyższej lub w pozauczelnianej

jednostce naukowej w

Niemczech.  Termin aplikacji: 15

listopada 2021. Szczegółowe

informacje i aplikacja 

 www.daad.de.

Termin składania wniosków mija

15 listopada 2021 r.

Więcej informacji na stronie:

thekf.org

DAAD (Niemiecka Centrala
Wymiany Akademickiej):
stypendia na roczne na

pobyty badawcze w 2022

https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602
http://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/


i współpracy dwustronnej z m.in.

następującymi krajami: Białoruś,

Bułgaria, Chiny, Chorwacja,

Czechy, Egipt, Japonia,

Kazachstan, Macedonia Północna,

Rumunia, Serbia, Słowacja,

Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry,

Wietnam.
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Czas trwania :  1 – 6 miesięcy

30 kwietnia 2021 w

przypadku pobytów

rozpoczynających się między

grudniem 2022 a majem

2021;

16 listopada 2021 dla

pobytów rozpoczynających

się między czerwcem a

listopadem 2022.

Termin aplikacji: Nabór prowadzony jest

wyłącznie za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego

na stronie

programs.nawa.gov.pl/login  

Termin zgłoszeń: do dnia 20

grudnia 2021 r. do godziny

15:00. 

Wyjazdy w ramach programu

mogą trwać od 5 dni do 12

miesięcy

DAAD: stypendia
krótkoterminowe na
pobyty badawcze dla

doktorantów i młodych
naukowców w Niemczech

Narodowa Agencja
Wymiany Akademickiej

(NAWA):
 

Program wymiany
bilateralnej dla studentów

i naukowców 2022/23

NAWA realizuje programy
wymiany akademickiej w
ramach umów bilateralnych,

Program wymiany
bilateralnej NAWA do

Japonii dla studentów i
naukowców w 2022/23

Nabór na wymianę do Japonii

prowadzony jest wyłącznie na

stronie  programs.nawa.gov.pl/login

do dnia 31 marca 2022 r.

Stypendia  zagraniczne

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-dla-studentow-i-mlodych-naukowcow-2021/
https://programs.nawa.gov.pl/login

