
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwościach ubiegania się o 
stypendia badawcze:  
  
 
 
 
1. Polsko-Ameryka ńska Fundacja Fulbrighta - Junior Advanced Research 
Awards 2014-2015  
  
Dla kogo?  Dla doktorantów wszystkich dziedzin w polskich uczelniach i instytucjach 
naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów 
doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie 
ze stypendium. Doktoranci, którzy posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. 
Preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na 
innych stypendiach 
  
Na co?  Na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską. 
  
Na jak długo?  6-12 miesi ęcy  
  
Termin składania wniosków : 29 czerwca 2013. 
Szczegóły: http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla- polakow/junior-
advanced-research-program 
  
 
 
 
2. Instytut Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Alberty 
- The 2013/2014 Polish Doctoral Research Fellowship  
  
Dla kogo?  Młodzi polscy naukowcy-badacze z ka żdej dziedziny nauk 
humanistycznych, społecznych oraz sztuk pi ęknych, z biegłą znajomością języka 
angielskiego oraz podstawową znajomością języka niemieckiego lub innego języka 
środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza najlepiej w postaci 
publikacji będzie dodatkowym atutem.  
  
Na co? Badania na University of Alberta, Kanada.  Kandydaci mają także 
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, w 
szczególności rozwój stosunków z instytucjami akademickimi w Polsce. 
  
Na jak długo?  stypendium roczne (1 wrzesie ń 2013- 31 sierpie ń 2014)  
  
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2013  
  
Szczegóły: http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Polish.aspx 
  
 
 
 



3. Polska Akademia Umiej ętności - Stypendia Fundacji Lanckoro ńskich 
i Fundacji z Brzezia Lanckoro ńskich 
  
Dla kogo?  O stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie 
śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. 
Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może 
wykraczać poza rok 1989 
  
Na co? Na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w 
innych ośrodkach naukowych w Europie. 
  
Na jak długo?  1-3 miesi ące 
  
Termin składania wniosków: 15 maja 2013  
  
Szczegóły: http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-
Lanckoronskich.html 
  

4. 7 Program Ramowy - Program Ludzie - Stypendia Ma rie Curie.  

Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2013r. 

Stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy na terenie Europy (IEF) 

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2013-IEF 
Budżet: 134 mln euro 
Zakres konkursu: 
Granty dla naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem 
badawczym na wyjazdy od 12 do 24 miesięcy na terenie UE i krajów stowarzyszonych z 7.PR. 
Dokumentacja konkursowa: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-
PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7  

Stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy poza Europę (IOF) 

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2013-IOF 
Budżet: 44,5 mln euro 
Zakres konkursu: 
Granty dla naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem 
badawczym na wyjazdy poza Europę od 12 do 24 miesięcy i na obowiązkowy powrót do kraju 
UE lub stowarzyszonego z 7.PR na minimum 12 miesięcy. 
Dokumentacja konkursowa: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-
PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7 

 


