Stypendia – kompendium wiedzy
dla studentów i doktorantów
1 grudnia 2017

Preludium
Narodowe Centrum Nauki

Adresaci
• Osoby nie posiadające
stopnia naukowego
doktora
• Osoby prowadzące
badania naukowe

Budżet
• Budżet projektu - 50,
100 lub 150 tys. zł
• Wynagrodzenie dla
studenta nie więcej niż
1000 zł miesięcznie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Szczegóły
• Okres realizacji projektu
12, 24 lub 36 miesięcy
• Student musi posiadać
opiekuna naukowego –
co najmniej doktor

Etiuda
Narodowe Centrum Nauki

Adresaci

Budżet

Szczegóły

• Osoby z otwartym
przewodem doktorskim
• Osoby, które planują
zostać doktorem

• Miesięczne stypendium
3000 zł
• Dodatkowe stypendium
podczas zagranicznego
stażu 9000 zł miesięcznie

• Stypendium może trwać
do 12 miesięcy
• Obowiązkowy staż w
zagranicznej jednostce
naukowej

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

Diamentowy Grant
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adresaci
• Absolwenci studiów
licencjackich lub
studenci po trzecim
roku jednolitych
studiów magisterskich
prowadzących badania
naukowe

Budżet
• Maksymalna wysokość
grantu: do 220 tys. zł
• Wynagrodzenie nie
może przekraczać 2500
zł miesięcznie

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/diamentowy-grant.html

Szczegóły
• Czas realizacji projektu:
48 miesięcy
• Termin składania
wniosku: 2 miesiące od
daty ogłoszenia
konkursu

Start
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Adresaci

Budżet

Szczegóły

• Młodzi naukowcy przed
30 rokiem życia
• Osoby, które są
pracownikami
naukowymi lub
doktorantami

• Jednorazowe
stypendium 28 000 zł
• Rocznie przyznawanych
jest ok. 130 stypendiów

• O przyznawaniu
stypendium decyduje
dorobek naukowy
wnioskodawcy
• Pod uwagę brane są
również plany
badawcze na najbliższy
rok

http://www.fnp.org.pl/oferta/start//

L’Oréal dla Kobiet i Nauki
L’Oréal Polska Sp. z o.o
Polski Komitet ds. UNESCO
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adresaci
• Doktorantki
prowadzące badania
naukowe w dziedzinach
nauk o życiu
• Doktorantki przed 35
rokiem życia
• Doktorantki mające
miejsce zamieszkania
na terenie Polski

Budżet

• Roczne stypendium w
wysokości 35 000 zł

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

Szczegóły
• O przyznawaniu
stypendium decyduje
dorobek naukowy
wnioskodawczyni oraz
innowacyjność
prowadzonych badań

L’Oréal dla Kobiet i Nauki
L’Oréal Polska Sp. z o.o
Polski Komitet ds. UNESCO
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adresaci
• Studentki, które są na
etapie prac
magisterskich
• Kandydatki mieszkają w
Polsce, a w roku
wypłacania nagrody nie
osiągną 25 roku życia

Budżet

• Roczne stypendium
naukowe w łącznej
wysokości 20 000 zł

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

Szczegóły
• Ocenie podlega
oryginalność,
nowatorskie podejście,
zakres planowanych
metod badawczych,
praktyczne
wykorzystanie wyników
badań

DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Adresaci
• Doktoranci
zainteresowani
pobytem w Niemczech
• Osoby, które chcą
prowadzić badania
naukowe w Niemczech

Budżet
• W zależności od
programu (stypendia
krótkoterminowe,
roczne)
• Możliwość realizacji
studiów doktoranckich
na niemieckich
uczelniach

Szczegóły
• Konkursy adresowane
do doktorantów
wszystkich kierunków
• Osobny konkurs dla
studentów kierunków
artystycznych

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Adresaci
• O stypendium mogą
ubiegać się wybitni
studenci wszystkich
kierunków, którzy w
momencie składania
wniosku ukończyli
przynajmniej pierwszy
rok studiów.

Budżet
• 950 euro + ryczałt na
podróż

Szczegóły
• Letnie kursy językowe w
Niemczech
• Od 3 do 4 tygodni w
miesiącach wakacyjnych

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-studentow-i-absolwentow

MOST
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

Adresaci

Wymagania

Szczegóły

• Doktoranci po ukończeniu
pierwszego roku studiów
doktoranckich
• Doktoranci w trakcie
całego okresu trwania
studiów III stopnia,
niezależnie od tego, czy
na studiach licencjackich
i/lub magisterskich byli
Uczestnikiem Programu
MOST

• Kwalifikacja w oparciu o
średnią ocen z całego
toku studiów, osiągnięcia
naukowe oraz
dodatkową działalność
na rzecz społeczności
akademickiej

• Odbywanie
semestralnych lub
rocznych studiów w
innym uniwersytecie niż
macierzysty
• Uniwersytet
przyjmujący zapewnia
miejsca w domu
akademickim

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

MOST
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

Adresaci
• studentka/student po
ukończeniu drugiego
semestru studiów I
stopnia/II stopnia

Wymagania

Szczegóły

• Kwalifikacja w oparciu o
średnią ocen z całego
toku studiów, osiągnięcia
naukowe oraz
dodatkową działalność
na rzecz społeczności
akademickiej

• Uczestnikiem Programu
MOST można być
maksymalnie przez
okres jednego roku
akademickiego
• Uniwersytet
przyjmujący zapewnia
miejsca w domu
akademickim

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Stypendium ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adresaci
• Doktoranci, którzy
ukończyli poprzedni rok
studiów
• Doktoranci z
osiągnięciami
naukowymi,
sportowymi lub w
zakresie sztuki

Budżet
• Stypendium wynosi do
25 tys. zł (~250 – 500
zł/os.)
• Rocznie przyznawanych
jest do 100 stypendiów
dla najlepszych
doktorantów

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Szczegóły
• Wnioski składają
rektorzy
• Kandydat musi mieć
ukończony poprzedni
rok studiów
doktoranckich

Stypendium ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adresaci
• Studenci posiadający
wysoką średnią ocen
i/lub osiągnięcia
naukowe, artystyczne
lub sportowe

Budżet
• Stypendium wynosi do
15 tys. zł
• Rocznie przyznawanych
jest nie więcej niż 845
stypendiów

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Szczegóły
• Wnioski składają
rektorzy
• Kandydat musi mieć
ukończony poprzedni
rok studiów (wyjątek
dla studentów studiów
drugiego stopnia)

Stypendium rektora
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ

Adresaci
• Studenci/doktoranci
posiadający wysoką
średnią ocen i/lub
osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub
sportowe
• 10% studentów na
każdym kierunku

Budżet

Szczegóły

• Stypendium wynosi 700
zł miesięcznie dla
studentów, 600 zł
miesięcznie dla
doktorantów

• Przy ocenie wniosków
brane są po uwagę:
średnia ważona ocen,
osiągnięcia naukowe tj.:
konferencje, publikacje,
udział w projektach
badawczych, grantach

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Adresaci

• Doktoranci wszystkich
lat studiów

Budżet

Szczegóły

• Dofinansowanie udziału
w krajowej lub
zagranicznej konferencji,
w stypendiach
naukowych i językowych,
badań naukowych –
posiadane minimum
20% środków własnych

• Wnioski rozpatrywane
raz w miesiącu (do 10
każdego miesiąca)
• Dany rodzaj dotacji
można uzyskać tylko raz
w danym semestrze i
nie może ona
przekroczyć 65 %
całkowitych kosztów
projektu

http://www.bratniak.krakow.pl/index.php?idPodstrony=4

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Adresaci

Budżet

• Studenci wszystkich lat
studiów

• Dofinansowanie udziału
w konferencjach,
wydawanie publikacji,
organizacja konferencji,
seminariów i sympozjów
naukowych, udział w
stypendiach językowych,
studenckie wyprawy
naukowo – badawcze

http://www.bratniak.krakow.pl/index.php?idPodstrony=4

Szczegóły

• Wnioski rozpatrywane
raz w miesiącu (do 10
każdego miesiąca)
• Zapomoga: koszty
zamieszkania w domu
studenckim, koszty
leczenia, koszty
utrzymania

Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Towarzystwo Doktorantów UJ

Adresaci
• Doktoranci wszystkich
lat studiów

Budżet

Szczegóły

• Wyjazd krajowy – 600 –
800 zł
• Wyjazd zagraniczny –
1000 zł
• Organizacja konferencji –
3000 – 4000 zł
• Publikacja – 6000 zł
• Refundacja kosztów
tłumaczenia/korekty
językowej – 700 zł

• Dofinansowanie –
wyjazdu krajowego,
wyjazdu zagranicznego,
organizacji konferencji,
publikacji, refundacja
tłumaczeń lub korekty
językowej artykułu
naukowego

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

Fundusz im. Jana Kochanowskiego
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Rady Fundusz

Adresaci
• Studenci studiów
pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów
magisterskich (bez CM
UJ)

Budżet

• Dofinansowanie do
2400 zł

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

Szczegóły
• Wnioski rozpatrywane
raz na kwartał
• dofinansowanie
projektów
międzynarodowych
(przedsięwzięcia
naukowe oraz imprezy
kulturalne,
indywidualne wyjazdy
studentów)

Fundacja Sapere Auso
Małopolska fundacja stypendialna

Adresaci
• Studenci posiadający
wysoką średnią ocen
i/lub osiągnięcia
naukowe, artystyczne
lub sportowe
• Stypendium stażowe
(min. 3 miesiące),
stypendium wyjazdowe

Budżet

• 600 zł przyznawane na
okres 10 miesięcy

http://sapereauso.org/stypendium.html

Szczegóły
• Wnioski rozpatrywane raz
w roku
• Konkurs na najlepsze
prace magisterskie z
zakresu
przedsiębiorczości,
innowacji i rozwoju
regionalnego, edukacji
ekologicznej i ochrony
środowiska

Fundusz Stypendialny im. Estreichera
Rektor UJ

Adresaci
• Studenci posiadający
wybitne osiągniecia
naukowe, ale
znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej.

http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/estreicher

Budżet

Szczegóły
• Wnioski rozpatrywane
raz w roku
• Stypendium
przyznawane na okres
10 miesięcy

Fundusz Stypendialny im. Estreichera
Rektor UJ

Adresaci
• Studenci posiadający
wybitne osiągniecia
naukowe, ale
znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej.

Budżet

Z powodu braku
środków, nabór
wniosków na rok
akademicki 2017/2018
nie zostanie ogłoszony.

http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/estreicher

Szczegóły
• Wnioski rozpatrywane
raz w roku
• Stypendium
przyznawane na okres
10 miesięcy

