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Stypendia na stronach FNP
Program stypendialny NATO
Informacje: http://nato.opi.org.pl/index-pl.htm
Oferta stypendialna MEN
na rok 2004/2005: www.buwiwm.edu.pl
KOWI - baza stypendiów dla badaczy z Europy Środkowej
www.kowi.de/en
Baza danych InterEdu
Informacje o europejskich uczelniach, kursach akademickich, warunkach studiowania oraz
programach stypendialnych
www.interedu.com
Stypendia Fundacji Scheringa
podoktorskie - na badania w dziedzinie nauk biomedycznych i chemii medycznej (do 33 lat)
Termin składania wniosków: 31 stycznia i 31 lipca danego roku

Informacje: www.schering-fg.de
Stypendia Romana Herzoga (Fundacja Aleksandra von Humboldta)
6-12 miesięczne stypendia dla młodych uczonych z krajów Europy Południowowschodniej, na
prowadzenie badań w Niemczech
Informacje: www.humboldt-foundation.de/en/programme/stip_aus/rh.htm,
Stypendia w University College London
Informacje o kierunkach studiów: www.ucl.ac.uk/admission/pg
Informacje o stypendiach: www.ucl.ac.uk/admission/scholarships/index.html
Terminy składania wniosków zależą od dziedziny studiów i rodzaju stypendium
Stypendia The Woodrow Wilson International Center for Scholars
(nauki humanistyczne i społeczne)
www.wilsoncenter.org/fellowships
Rolex Awards for Enterprise 2006
Termin składania zgłoszeń: 30 września 2005 roku
www.rolexawards.com
http://laboratoria.net/edukacja/stypendia-i-staze/5414.html
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