
Країна Назва гранту Установа-донор Мета гранту Сума гранту Терміни подачі

Австрія Lise Meitner
Programme

Австрійський
науковий фонд
(FWF)

Проведення наукового дослідження в
Австрії протягом 24 місяців (для
участі потрібне офіційне запрошення
австрійської наукової інституції).

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: постдоки та
молоді науковці із захищеною
дисертацією.

Річна стипендія у розмірі
69,040 євро (для постдоків)
та 75,890 євро (для молодих
науковців), а також
покриття проєктних витрат
до 12,000 євро на рік.

У березні 2021
року (з квітня
2021 року діятиме
програма ESPRIT,
що прийматиме
заявки протягом
цілого року).

Ізраїль The Lady Davis
Fellowship Trust
Fellowships –
Post-Doctoral

Стипендійний
фонд Леді Девіс

Проведення наукового дослідження
протягом 1 року в одному з двох
провідних університетів Ізраїлю (з
можливістю подовження терміну
перебування).

Дисципліни: відповідно до переліку
дисциплін кафедр Ізраїльського
інституту технологій (Техніону) та
Єврейського університету.

Цільова аудиторія: постдоки да
молоді науковці із дисертацією
захищеною не пізніше останніх 5
років.

У випадку Техніону -
місячна стипендія у розмірі
9,500 шекелей. Викладачі
можуть також додатково
дофінансувати стипендіату
12,000 шекелей та оплатити
квиток на переліт в обидва
кінці. Єврейський
університет для участі
вимагає наявності
спонсора/ів.

У листопаді місяці
для Техніону та у
грудні місяці для
Єврейського
університету.

Німеччина The Leibniz Лейбніцівський Короткотермінові наукові візити від Розмір фінансування На зимовий

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information
https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/


ScienceCampus
“Eastern Europe –
Global Area”
(EEGA)Research
Fellowships

науковий
кампус “Східна
Європа –
глобальний
простір” (EEGA)

4 днів до 4 тижнів.

Дисципліни: східноєвропейські
студії, європейські студії, глобальні і
регіональні дослідження, а також
інші дисципліни у фокусі EEGA.

Цільова аудиторія:
Постдоки та досвідчені науковці.

залежить від тривалості
поїздки та її програми.
Грант покриває
проживання та частину
інших витрат.

період: 15 січня
(для поїздок в
період з 1 вересня
по 28 лютого);
15 липня на літній
період (для
поїздок з 1
березня по 31
серпня).

Німеччина Humboldt
Research
Fellowship

Фонд
Олександра
Гумбольда

Проведення наукового дослідження в
Німеччині протягом 6-24 місяців для
постдоків та 6-18 для досвідчених
науковців.

Дисципліни: всі дисципліни із
загальним чи мінімальним фокусом
на країні та/ чи регіоні походження
апліканта.

Цільова аудиторія: постдоки та
досвідчені науковці.

Місячна стипендія у розмірі
2,670 євро для постдоків та
3,170 євро для досвідчених
науковців.

Протягом року,
але заздалегідь до
кожного окремого
засідання
Відбірної Комісії,
що зустрічається у
березні, липні та
листопаді місяці.

Німеччина Georg Foster
Research
Fellowship

Фонд
Олександра
Гумбольда

Проведення наукового дослідження в
Німеччині протягом 6-24 місяців для
постдоків та 6-18 для досвідчених
науковців.

Дисципліни: всі дисципліни з
великим фокусом на країні та/чи
регіоні походження апліканта.

Місячна стипендія у розмірі
2,670 євро для постдоків та
3,170 євро для досвідчених
науковців.

Протягом року,
але заздалегідь до
кожного окремого
засідання
Відбірної Комісії,
що зустрічається у
березні, липні та
листопаді місяці.

https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/
https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/
https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/
https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/
https://www.leibniz-eega.de/programmes/call-for-applications/cfa-short-term/
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship


Цільова аудиторія: постдоки та
досвідчені науковці.

Німеччина Green
TalentsAward

Федеральне
міністерство
освіти та науки
(BMBF)

Проведення наукового дослідження у
Німеччині протягом трьох місяців та
відвідання двотижневого наукового
форуму.

Дисципліни: всі дисципліни з
фокусом на зелену економіку.

Цільова аудиторія: молоді науковці

Повне покриття витрат. У травні місяці
щороку.

Німеччина Emmy Noether
Programme

Німецький
науковий фонд
(DFG)

Проведення наукового дослідження
(в поєднанні з викладанням) у
Німеччині протягом 6 років
з перспективою продовження роботи.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: молоді науковці
на початку кар’єри та постдоки з
досвідом не менше 2 років.

Покриваються всі витрати
залежно від тривалості
гранту.

Протягом року.

Німеччина DAAD Research
Stays for
University
Academics and
Scientists

Німецька
служба
академічних
обмінів (DAAD)

Проведення наукового дослідження у
Німеччині від 1 до 3 місяців.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: як молоді

Місячна стипендія у розмірі
2,000-2,150 євро (залежно
від посади/ наукового
звання) та покриття
транспортних витрат.

У червні та
листопаді місяці
щороку.

https://www.greentalents.de/
https://www.greentalents.de/
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/index.html
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/index.html
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=17&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015456


науковці (із захищеною дисертацією)
на початку кар’єри, так і досвідчені
науковці, що працюють в освітній
та/чи науковій інституції.

Німеччина DAAD Research
Grants -
Short-Term Stays

Німецька
служба
академічних
обмінів (DAAD)

Проведення наукового дослідження у
Німеччині від 1 до 6 місяців.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: аспіранти,
постдоки, успішні випускники
магістеріуму з захищеним дипломом.

Місячна стипендія у розмірі
861-1,200 євро (залежно від
освітнього
ступеню),покриття
транспортних витрат та
витрат на страхування.

У червні та
листопаді місяці
щороку.

Німеччина DAAD Research
Grants –
One-Year Grants
for Doctoral
Candidates

Німецька
служба
академічних
обмінів (DAAD)

Проведення наукового дослідження у
Німеччині від 7 до 12 місяців.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: аспіранти,
успішні випускники магістеріуму з
захищеним дипломом.

Місячна стипендія у розмірі
861-1,200 євро (залежно від
освітнього
ступеню),покриття
транспортних витрат та
витрат на страхування.

У листопаді місяці
щороку.

Німеччина DAAD Research
Grants -
Bi-nationally
Supervised
Doctoral Degrees /
Cotutelle

Німецька
служба
академічних
обмінів (DAAD)

Написання дисертації під
керівництвом двох наукових
керівників (в Україні та Німеччині) з
регулярними науковими візитами до
Німеччини протягом 2 років.

Дисципліни: всі дисципліни.

Місячна стипендія у розмірі
1,200 євро, покриття
транспортних витрат та
витрат на страхування. За
певних умов, можливе
покриття витрат
проживання.

У листопаді місяці
щороку.

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57507783


Цільова
аудиторія: вступники-аспіранти,
успішні випускники магістеріуму з
захищеним дипломом.

Польща Krzysztof
Skubiszewski
Scholarship

Фонд
Кшиштофа
Скубішевського

Проведення наукового дослідження в
Польщі тривалістю до 9 місяців.

Дисципліни: право (права людини,
конституційне право, міжнародне
право), політологія, сучасна історія.

Цільова аудиторія: постдоки, молоді
науковці віком до 40 років із
захищеною дисертацією, а також
науковці із особливим впливом на
дослідження в сфері демократії та
верховенства права.

28,940 PLN + 3,212 PLN на
придбання наукової
літератури

У квітні місяці
щороку (за
наявності
фінансування).

Польща PASIFIC
Fellowship
Programme

Європейська
комісія,
програма
MSCAСOFUND

Проведення дослідження в одному з
68 інститутів Польської академії наук
або ж Міжнародному інституті
молекулярної та клітинної біології у
Польщі протягом 2 років.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: молоді та
досвідчені науковці і постдоки із
захищеною дисертацією.

Місячна стипендія у розмірі
≈ 2,500 євро, а також
бюджет до 93,000 євро на
реалізацію проєкту. У разі
переїзду до Польщі
обраного кандидата разом
із сім’єю, передбачено
можливість отримати
додаткову фінансову
допомогу.

Кінцевий термін
подачі заявок
першого конкурсу
– 30 червня 2021
року. Другий
конкурс буде
закритий 30
грудня 2021 року.

http://www.skubi.net/stypendium2020_en.html
http://www.skubi.net/stypendium2020_en.html
http://www.skubi.net/stypendium2020_en.html
https://pasific.pan.pl/
https://pasific.pan.pl/
https://pasific.pan.pl/


США Fulbright
Research and
Development
Program

Уряд США Проведення наукового дослідження в
університетах США тривалістю від 6
до 9 місяців.

Дисципліни: гуманітарні, соціальні,
точні, технічні та природничі
дисципліни.

Цільова аудиторія: аспіранти, молоді
та досвідчені науковці віком до 40
років.

Грант покриває щомісячну
стипендію, додаткові кошти
для придбання професійної
літератури, медичне
страхування та квиток на
авіапереліт в обидва боки.

1 листопада
щороку.

США Fulbright Visiting
Scholar Program

Уряд США Проведення наукового дослідження в
університетах, наукових та
дослідницьких інституціях США на
період від 3 до 9 місяців.

Дисципліни: гуманітарні, соціальні,
точні, технічні та природничі
дисципліни.

Цільова аудиторія: аспіранти, молоді
та досвідчені науковці віком до 40
років.

Грант покриває щомісячну
стипендію, додаткові кошти
для придбання професійної
літератури, медичне
страхування та квиток на
авіапереліт в обидва боки.

15 жовтня щороку.

CША
(чи будь-яка
інша локації
за власним
вибором
стипендіата)

Getty/ACLS
Postdoctoral
Fellowships in the
History of Art

Фонд Гетті/
Академічна рада
наукових
товариств

Проведення наукового дослідження
протягом 1 року на локації за
власним вибором стипендіата з
обов’язковим 1-тижневим
перебуванням в Науковому інституті
Гетті (Лос-Анджелес, США).

Річний грант у розмірі
$60,000, а також додаткові
$5,000 на дослідницькі та
транспортні витрати.

У жовтні місяці
щороку (за
наявності
фінансування)

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Getty-ACLS-Postdoctoral-Fellowships-in-the-History-of-Art
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Getty-ACLS-Postdoctoral-Fellowships-in-the-History-of-Art
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Getty-ACLS-Postdoctoral-Fellowships-in-the-History-of-Art
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Getty-ACLS-Postdoctoral-Fellowships-in-the-History-of-Art


Дисципліни: історія мистецтва.

Цільова аудиторія: постдоки та
молоді науковці із дисертацією,
захищеною в період з 1 вересня 2015
по 31 грудня 2019.

США ACLS/ The
Robert H. N. Ho
Family
Foundation
Fellowships in
Buddhist Studies

Фонд родини
Роберта Х.Н.
Хо/ Академічна
рада наукових
товариств

Проведення наукового дослідження в
рамках та за умовами кожної окремої
стипендійної програми (для
аспірантів, постдоків чи досвідчених
науковців). Інституції також можуть
подавати заявки на фінансування
викладацької ставки з буддистських
студій на період до 4 років.

Дисципліни: будизм та буддистські
студії.

Цільова аудиторія: аспіранти,
постдоки, молоді та досвідчені
науковці, а також освітні установи.

Від $30,000 до $70,000для
індивідуальних
стипендійних програм і
$300,000 для інституційної
викладацької ставки.

У листопаді місяці
щороку для
індивідуальних
стипендійних
програм і
напочатку січня
щороку для заявок
на фінансування
викладацької
ставки.

США National Academy
of
Education/Spencer
Postdoctoral
Fellowship
Program

Фонд Спенсера Проведення наукового дослідження
протягом 1-2 років за офіційним
місцем роботи в країні походження
чи іншій локації з візитами до США
для участі в організаційних зустрічах
Національної академії освіти та для
презентації дослідження.

Грант у розмірі $70,000. У листопаді місяці
щороку.
Оголошення
нового конкурсу
заплановано
влітку 2021 року.

https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/
https://naeducation.org/naedspencer-postdoctoral-fellowship-guidelines/


Дисципліни: освіта.

Цільова аудиторія: постдоки та
молоді науковці із дисертацією,
захищеною в період з 1 січня 2015 по
31 грудня 2019.

США Стипендія від
наукового
товариство ім.
Шевченка в
Америці

Наукове
товариство ім.
Шевченка в
Америці

Гранти на публікацію наукових
досліджень.

Дисципліни: література, лінгвістика,
історія, політологія, мистецтво тощо
з фокусом на українські студії.

Цільова аудиторія: молоді та
досвідчені науковці.

Залежно від кожного
окремого гранту.

На регулярній
основі протягом
року (за наявності
фінансування).

CША Andrew W.
Mellon
Postdoctoral
Fellowship in the
Humanities

Центр
гуманітарних
наук Вульфа при
Університеті
Пенсильванії

Грант на проведення досліджень та
викладання протягом року в
Університеті Пенсильванії.

Дисципліни: фокус 2020-2021 –
Міграція (щорічно змінюється).

Цільова аудиторія: молоді
науковці-гуманітарії із захищеною
дисертацією протягом останніх 5
років.

Стипендія у розмірі$59,300
+ $3,000 дослідницьких
коштів та покриття витрат
страхування.

У жовтня місяці
щороку.

Туреччина TÜBİTAK Науково- Проведення наукового дослідження, Для коротких візитів до 30 Заявки

http://shevchenko.org/grants-and-scholarships/publication-grants/
http://shevchenko.org/grants-and-scholarships/publication-grants/
http://shevchenko.org/grants-and-scholarships/publication-grants/
http://shevchenko.org/grants-and-scholarships/publication-grants/
http://shevchenko.org/grants-and-scholarships/publication-grants/
https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-postdoctoral-fellowship-humanities?fbclid=IwAR1LQOfQ5t5syxiIEzldKu9VAdE7rNOfzwzHkCpKnsIA7GpyEFwO6XrHsls
https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-postdoctoral-fellowship-humanities?fbclid=IwAR1LQOfQ5t5syxiIEzldKu9VAdE7rNOfzwzHkCpKnsIA7GpyEFwO6XrHsls
https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-postdoctoral-fellowship-humanities?fbclid=IwAR1LQOfQ5t5syxiIEzldKu9VAdE7rNOfzwzHkCpKnsIA7GpyEFwO6XrHsls
https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-postdoctoral-fellowship-humanities?fbclid=IwAR1LQOfQ5t5syxiIEzldKu9VAdE7rNOfzwzHkCpKnsIA7GpyEFwO6XrHsls
https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-postdoctoral-fellowship-humanities?fbclid=IwAR1LQOfQ5t5syxiIEzldKu9VAdE7rNOfzwzHkCpKnsIA7GpyEFwO6XrHsls
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


Fellowships for
Visiting Scientists
and Scientists on
Sabbatical Leave

технічна
дослідницька
рада Туреччини
(TÜBİTAK)

викладання, участь у конференціях та
семінарах в Туреччині від 1 до 12
місяців на запрошення турецької
установи.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: молоді та
досвідчені науковці із захищеною
дисертацією чи щонайменше
5-річним досвідом наукової роботи.

днів – 147-220 турецьких
лір на день; для тривалих
поїздок – 4,400-6,500
турецьких лір на місяць;
для науковців у академічній
відпустці - 6,250-8,750
турецьких лір на місяць.

приймаються
протягом цілого
року.

Фінляндія EDUFI
Fellowship

Національна
агенція освіти
Фінляндії

Проведення наукового дослідження
на запрошення університету в
Фінляндії (аплікувати може лише
університет в Фінляндії).

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: аспіранти та
молоді науковці.

Місячна стипендія у розмірі
1,500 євро. Решта витрат не
покривається.

На регулярній
основі протягом
року.

Швеція KVAScholarships Шведська
королівська
академія наук
(KVA)

Проведення наукового дослідження
та/ чи обмін досвідом з інституцією
партнером у Швеції до 1-2 років
(залежно від умов кожного окремого
конкурсу).

Дисципліни: переважна більшість
дисциплін суспільних, природничих,
технічних та гуманітарних наук

Стипендійні
програми
оголошуються на
регулярній основі
для кожного
окремого
пріоритетного
напряму Академії
зі своїми умовами

https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
https://www.kva.se/en/utlysningar/stipendier-bidrag


відповідно до пріоритетних напрямів
Академії.

Цільова аудиторія: аспіранти,
постдоки, молоді та досвідчені
науковці із дисертацією, захищеною
протягом останніх 5 років (залежно
від умов кожного окремого
конкурсу).

та термінами
подачі.

Швейцарія Swiss
Government
Excellence
Scholarships for
Foreign Students
and Artists

Уряд Швейцарії Проведення наукового дослідження в
Швейцарії від 9 до 12 місяців.

Дисципліни: всі дисципліни.

Цільова аудиторія: постдоки.

Місячна стипендія у розмірі
3,500 СHF, покриття
транспортних витрат,
страхування та стартові
кошти на проживання.

У грудні місяці
щороку (за
наявності
фінансування).

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?fbclid=IwAR2cT4hYNzUNpv4Fy2o0GWgDQnyiWYnJ-AiQ4FJP-WvcEPitCf00c40Zi8M

