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Tel: 58 523-51-59 

 

Utworzenie funduszu „Program rozwoju czasopism naukowych UG” 
 

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza” – IDUB w Uniwersytecie 

Gdańskim” tworzy się „Program rozwoju czasopism naukowych UG” – fundusz na wsparcie rozwoju 

czasopism wydawanych przez jednostki Uniwersytetu Gdańskiego. Wysokość środków dostępnych 

w Programie jest ustalana przez Rektora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG, a środki 

w Programie przydzielane są w drodze konkursu. 

Regulamin mogą Państwo znaleźć pod adresem: 

https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/102486/files/regulamin_czasopisma.pdf  

WYKORZYSTANIE KOSZTÓW POŚREDNICH W PROJEKTACH 

Nowe Zarządzenie Rektora nr 47/R/21 wprowadza zmiany w zasadach wykorzystania kosztów 

pośrednich na UG. Wprowadza się następujący podział kosztów pośrednich: 

W odniesieniu do projektów badawczych krajowych i zagranicznych, z zastrzeżeniem projektów 

„Horyzont 2020” i „Horyzont Europa” wprowadza się następujący podział kosztów pośrednich: 
 
a) 25% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu przekazuje się do dyspozycji kierownika projektu; 

b) 5% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu przekazuje się do dyspozycji dziekana lub 

kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej; 

c) 70% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu pozostawia się do dyspozycji Rektora. 

  

W odniesieniu do projektów „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa” realizowanych w programie 

ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych oraz innowacji wprowadza się następujący 

podział kosztów pośrednich: 
  
a) 55% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu przekazuje się do dyspozycji kierownika projektu, 

b) 5% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu przekazuje się do dyspozycji Dziekana lub 

kierownika jednostki ogólnouniwersyteckiej, 

c) 40% wartości kosztów pośrednich naliczonych proporcjonalnie w odniesieniu do poniesionych 

kosztów bezpośrednich w ramach danego projektu pozostawia się do dyspozycji Rektora. 

  

 

 

mailto:magda.kozak@ug.edu.pl
mailto:izabela.szlagowska@ug.edu.pl
https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/102486/files/regulamin_czasopisma.pdf
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/102487/zarzadzenie_nr_47r21_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_18_marca_2021_roku_w_sprawie_zasad_wykorzystania_kosztow_posrednich_w_projektach
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HARMONOGRAM NA 2021 r.  

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki 

 

AKTUALNIE OTWARTE: 

NAZWA 

PROGRAMU: 

 

CEL PROJEKTU 

/ZAKRES: 

DLA KOGO: TERMIN: WWW: TERMIN 

ZŁOŻENIA 

WNIOSKU 

UG: 

OPUS 21 badania 

podstawowe i 

aplikacyjne 

– HS, NZ,ST 

dla naukowców na 

wszystkich etapach kariery 

naukowej 

15.06.2021 https://ncn.gov.pl/o

gloszenia/konkursy/

opus21 

7dni roboczych 

przed 

planowanym 

terminem 

złożenia 

wniosku 

PRELUDIUM 20 badania 

podstawowe i 

aplikacyjne 

– HS, NZ,ST 

dla naukowców 

nieposiadających stopnia 

doktora 

15.06.2021 https://ncn.gov.pl/o

gloszenia/konkursy/

preludium20 

7dni roboczych 

przed 

planowanym 

terminem 

złożenia 

wniosku 

WEAVE-

UNISONO 

badania 

podstawowe  

– HS, NZ,ST 

Zespół badawczy z Polski, 

planujący współpracę 

naukową z co najmniej 

jednym z krajów: Austrią, 

Czechami, Słowenią, 

Szwajcarią, Niemcami 

Nabór 

ciągły od 

stycznia 

2021 r. 

https://ncn.gov.pl/o

gloszenia/konkursy/

weave-unisono 

Zgodnie z 

Regulaminem 

Zarządzania 

Projektami UG 
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TANGO 5 Wzrost stopnia 

komercjalizacji 

technologii 

bazujących na 

wynikach badań 

podstawowych 

uzyskanych w 

projektach 

bazowych 

Kierownikiem projektu może 

być osoba, która kierowała 

projektem bazowym 

Nabór 

ciągły – 

01.02 – 

30.06.2021 

https://ncn.gov.pl/o

gloszenia/konkursy/

tango5  

Zgodnie z 

Regulaminem 

Zarządzania 

Projektami UG 

M-ERA.NET 3 

Call 2020 

 

międzynarodowe 

projekty 

badawcze 

dotyczące nauki o 

materiałach i 

inżynierii 

materiałowej oraz 

niskoemisyjnych 

technologii 

energetycznych 

Konsorcja międzynarodowe 

złożone z co najmniej 3 

zespołów badawczych 

pochodzących z co najmniej 

2 krajów biorących udział w 

konkursie 

15.06.2021 https://www.ncn.go

v.pl/wspolpraca-

zagraniczna/wspolp

raca-

wielostronna/konku

rs-

mera/ogloszenie202

1 

Zgodnie z 

Regulaminem 

Zarządzania 

Projektami UG 

QuantERA II 

 

międzynarodowe 

projekty 

badawcze z 

zakresu 

technologii 

kwantowych w 

tematyce: 

- Quantum 

Phenomena and 

Resources 

- Applied 

Quantum Science. 

 

Konsorcja międzynarodowe 

złożone z co najmniej 3 

zespołów badawczych 

pochodzących z 3 krajów 

biorących udział w 

konkursie. 

13.05.2021 https://www.ncn.go

v.pl/quantera-

2/ogloszenie-

quantera2021 

 

Zgodnie z 

Regulaminem 

Zarządzania 

Projektami UG 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAM IM. BEKKERA 

 

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli 

akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego 

w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Mając na względzie aktualną trudną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego i brak możliwości 

realizacji części projektów, które uzyskały dofinansowanie w naborze do II edycji programu im. Mieczysława 

Bekkera, możliwe jest złożenie ponownej, uproszczonej aplikacji zwycięskiego projektu. Aplikacja wymaga 

złożenia w systemie NAWA karty zmian w stosunku do pierwotnego projektu wraz z ich uzasadnieniem 

i wymaganymi załącznikami (Wniosek). Dofinansowanie będzie przyznawane, pod warunkiem akceptacji 

wniosku przez Zespół oceniający. 

Zgodnie z regulaminem pobyt może trwać od 3 do 24 miesięcy 

Termin składania dokumentów: 25 maja 2021 r.  

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie#ogloszenie-o-

naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-10-2021-z-dnia-31-marca-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-o-naborze-

wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-6-2021-z-dnia-25-marca-2021-roku-tekst-jednolity 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-10-2021-z-dnia-31-marca-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-6-2021-z-dnia-25-marca-2021-roku-tekst-jednolity
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-10-2021-z-dnia-31-marca-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-6-2021-z-dnia-25-marca-2021-roku-tekst-jednolity
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-10-2021-z-dnia-31-marca-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-6-2021-z-dnia-25-marca-2021-roku-tekst-jednolity
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PROGRAM IM. ULAMA 

 

Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. 

Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich 

instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, 

przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. 

Istnieje specjalna ścieżka wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat Seal of Excellence. 

Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2021 r.  

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie 

 

 

WIRTUALNA MOBILNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU CEEPUS 

 
Stypendia na staże wirtualne przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni 
krajów członkowskich CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie 
CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą 
w Polsce planem nauczania lub dydaktyki zdalnej. 

Termin składania dokumentów: procedura ciągła w ramach wolnych środków 

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wirtualna-mobilnosc-ceepus-w-polsce 

 

 

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA 

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub 

mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane 

zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

Wnioski składane w programie muszą bowiem obejmować działania badawcze, których realizacja, ze 

względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące 

mechanizmy finansowania. A ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do 

utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest 

współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców 

skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane 

przez okres od 3 do 12 miesięcy. 

Termin składania dokumentów: I termin: 30.06.2021 r., II termin: 30.11.2021 r. 

Maksymalne dofinansowanie: 300 000 PLN 

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa 

 

 

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POMIĘDZY POLSKĄ I AUSTRIĄ (MOBILNOŚĆ) 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 

i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii. 

Termin składania dokumentów: 21.05.2021 r. 

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-

badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie
http://www.ceepus.info/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wirtualna-mobilnosc-ceepus-w-polsce
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
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WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POMIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI (MOBILNOŚĆ) 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 

i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. 

Termin składania dokumentów: 30.06.2021 r. 

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-

badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami 

 

PROGRAM ANDERS DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 

Anders NAWA to program stypendialny dedykowany młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest 

podjęciem kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, 

w trybie stacjonarnym, w języku polskim. 

Termin składania dokumentów: 18.05.2021 r. 

Wszystkie informacje na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa-

otwarty 

 

 
 

 

 

NAZWA 

PROGRAMU: 

 

CEL PROJEKTU /ZAKRES: DLA KOGO: TERMIN: WWW: 

GOSPOSTRA

TEG VI - 

„Społeczny i 

gospodarczy 

rozwój Polski 

w warunkach 

globalizującyc

h się rynków” 

Celem głównym Programu 

GOSPOSTRATEG jest wzrost 

wykorzystania w perspektywie 

do 2028 r. rezultatów badań 

społeczno-ekonomicznych w 

kształtowaniu krajowych i 

regionalnych polityk 

rozwojowych. 

Konkurs podzielony został na 

cztery pułapki rozwojowe: 

 obszar pułapki 

średniego dochodu i 

przeciętnego 

produktu; 

 obszar pułapki braku 

równowagi; 

 obszar pułapki 

demograficznej; 

 obszar pułapki 

słabości instytucji. 

Do konkursu 

mogą przystąpić 

konsorcja 

składające się 

wyłącznie z 

przedsiębiorstw, 

jednostek 

naukowych oraz 

podmiotów 

wdrażających. 

Konsorcjum 

może się składać 

z minimum 3 i 

maksimum 5 

podmiotów. 

07.07.2021 r. 

godz.16.00 
https://www.gov.pl/web/ncbr/go

spostrateg--vi-konkurs-na-

projekty-otwarte 

TRANSCAN-

3 ERA-NET 

Cofund  

 

Pierwszy konkurs w ramach 

programu TRANSCAN-3 

(Joint Transnational Call 

2021) obejmuje finansowanie 

projektów z zakresu nowej 

generacji immunoterapii 

nowotworów. 

Mikrofirma, 

Mała i średnia 

firma, 

Duża firma, 

Konsorcjum, 

Uczelnia, 

Jednostka naukowa. 

29.06.2021 https://www.gov.pl/web/ncbr/tra

nscan-3-era-net 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa-otwarty
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa-otwarty
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IX konkurs 

polsko - 

tajwański 

W zależności od ścieżki w 

konkursie, dofinansowanie 

może być przeznaczone na 

następujące rodzaje badań: 

 dla ścieżki 1 (tzn. dla 

organizacji 

badawczych i grup 

podmiotów 

złożonych z takich 

organizacji): badania 

podstawowe (do 15% 

kosztów 

kwalifikowalnych 

projektu), badania 

przemysłowe, prace 

rozwojowe, 

 dla ścieżki 2 (tzn. dla 

przedsiębiorstw i 

grup podmiotów 

złożonych z 

przedsiębiorstw lub 

przedsiębiorstw i 

organizacji 

badawczych): 

badania 

przemysłowe, prace 

rozwojowe. 

Konkurs 

skierowany jest do 

organizacji 

badawczych i 

innowacyjnych 

przedsiębiorstw z 

Polski i Tajwanu. 

Konsorcja złożone 

z partnerów 

polskich i 

tajwańskich mają 

możliwość 

uzyskania w 

konkursie 

dofinansowania na 

aplikacyjne 

projekty badawcze 

trwające 

maksymalnie trzy 

lata. 

15.06.2021  https://www.gov.pl/web/ncbr/ix-

konkurs-polsko-tajwanski 

Współpraca 

Polska – 

Berlin/Branden

burgia 

Celem 5. konkursu w ramach 

współpracy Polska - 

Berlin/Brandenburgia jest 

wspieranie badań, rozwoju i 

innowacji w obszarze fotoniki. 

Grupa podmiotów 

(przedsiębiorca + 

organizacja 

badawcza, 

wymieniona w art. 

7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 

5, 6, 6a, 6b, 8 

ustawy Prawo o 

szkolnictwie 

wyższym i nauce) 

21.06.2021 https://www.gov.pl/web/ncbr/ws

polpraca-polska-

berlinbrandenburgia-5-konkurs 

 

 

 

 

 

 

Aktualny harmonogram konkursów w ramach Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2020 można znaleźć na stronie: 

https://www.eog.gov.pl/media/99033/Nabory_MFEOGNMF2014_2021_19022021.pdf 
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PROGRAM FULBRIGHTA 
 

1. Fulbright Graduate Student Award 2022-23 

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia  

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA 

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego 

kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA 

Termin składania wniosków: do 23 kwietnia 2021 r. 

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/ 

 

2. Fulbright Junior Research Award 2022-23 

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych 

Cel: stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu  

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy 

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu 

z pacjentem 

Termin składania wniosków: do 28 maja 2021 r. 

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/ 

  

3. Fulbright Senior Award 2022-23 

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł 

doktora 

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA 

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy 

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu 

z pacjentem 

Termin składania wniosków: do 28 maja 2020 r. 

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/ 

https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
https://fulbright.edu.pl/junior-award/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
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4. Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł 

doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy 

Cel: stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia 

i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania 

wniosków grantowych w instytucjach w USA 

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni 

Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, 

z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem 

Termin składania wniosków: do 28 maja 2021 r. 

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award 

 

 

STYPENDIA DAAD - Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze dla naukowców 

Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech 

dla absolwentów, doktorantów oraz młodych naukowców naukowcy (postdocs). 

Okres pobytu: 1-6 miesięcy 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021 r. 

 

Wszystkie informacje na stronie: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434 
 

 

 

STYPENDIA L’Oréal - dla kobiet i nauki 

Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w 

zakresie nauk o życiu. 

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: 

 prace doktorskie 

 prace habilitacyjne 

 praca magisterska 

Termin składania wniosków: do 11 maja 2021 r. 

 

Wszystkie informacje na stronie: http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/ 

 

 

 

 

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
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NATO Defense College 

NATO Defence College oferuje osiem stypendiów w obszarze polityki obrony i bezpieczeństwa NATO. 

Celem jest promocja badań i analiz związanych z zagadnieniami dotyczącymi m.in. członków NATO. 

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2021 r. 

 

Wszystkie informacje na stronie: https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 

 

JAPONIA – 2022 Research Fellowship Programme 

Stypendia dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., - nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne. 

Czas trwania: 0d 3 do 6 miesięcy (w okresie kwiecień – marzec) 

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2021 r. 

 

Wszystkie informacje na stronie: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 

TURCJA – TUBITAK 

Stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem 

w prowadzeniu badań. 

Czas trwania: od 1 do 12 miesięcy 

Termin składania wniosków: ciągły. 

 

Wszystkie informacje na stronie: https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

 

BRAZYLIA – VISITING RESEARCHER AWARD – SAO PAULO 

Stypendia na badania dla naukowców po doktoracie. 

Czas trwania: od 2 tygodni do 12 miesięcy 

Termin składania wniosków: ciągły. 

 

Wszystkie informacje na stronie: https://fapesp.br/en/visiting 

 

 

EIT Health dla startupów i przedsiębiorców z obszaru innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej 

 

Podczas wydarzenia będzie możliwość zapoznania się z programami wsparcia dla doktorów, przedstawicieli 

sektora MŚP i startupów, którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły z obszaru medycyny, technologii 

medycznych, biotechnologii, nauk o życiu  i aktywnego starzenia. 

Termin: 23.04.2021 r. godz. 10.00 

Wymagana rejestracja. 

Więcej informacji na stronie: https://ncbr.clickmeeting.com/648311712/register 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
https://ncbr.clickmeeting.com/648311712/register

