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საქართველოს მთავრობის დაფინანსება

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება
დაფინანსება უცხოეთში კვლევითი
ვიზიტისათვის

FZJ-SRNSFG ერთობლივი დაფინანსება გერმანიის
იულიხის კვლევით ცენტრში კვლევითი ვიზიტისათვის
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის
DAAD-SRNSFG ერთობლივი სტიპენდიები
გერმანიაში კვლევითი ვიზიტისათვის
დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორებისათვის
IFG-SRNSFG საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტთან ერთობლივი დაფინანსება
საფრანგეთში კვლევითი სტაჟირებისათვის
პოსტდოქტორებისა და დოქტორებისათვის
UO-SRNSFG ოქსფორდის უნივერსიტეტში „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“
მიმართულებით კვლევითი ვიზიტის დაფინანსება პოსტდოქტორებისა და
დოქტორებისათვის

უცხოეთის უნივერსიტეტებში
სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგამაზე სწავლის დაფინანსება

საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები
სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში
საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები
მაგისტრანტებისათვის
სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის

https://cutt.ly/1x0zZGQ

განათლების საერთაშორისო ცენტრის დაფინანსება
https://cutt.ly/nx2gorr

აკადემიური პროგრამები იტალიაში
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის
საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების დაფინანსება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
განათლების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო

სწავლა საზღვარგარეთ

Horuzon Europe

საგრანტო კონკურსები და ტენდერები

https://cutt.ly/wx3eyPj

Erasmus+ -ის სტიპენდიები

სრული სამაგისტრო პროგრამები ევროპის უნივერსიტეტებში - ერთობლივი სამაგისტრო
პროგრამები
საერთაშორისო კრედიტ მობილობა სტუდენტებისთვის და
აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

https://cutt.ly/qlzbERn

ლატვია

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო
ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები

https://cutt.ly/vl7wYdh

ლიეტუვა

ლიეტუვას განათლების გაცვლის მხარდაჭერის ფონდი
სამაგისტრო სტიპენდიები

https://cutt.ly/fzeGeZj

პოლონეთი

პოლონეთის აკადემიური გაცვლის ეროვნული სააგენტო
ლეინ კირკლენდის სასტიპენდიო პროგრამა

https://cutt.ly/jlJprzF

https://cutt.ly/glicisW

ევროკავშირის ქვეყნების დაფინანსება

https://cutt.ly/ilzb2wm

პოლონეთის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტი
სტიპენდია პოსტდოქტორანტებისთვის

https://cutt.ly/EznTMdb

ჩეხეთი

ჩეხეთის განათლების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტრო
სასწავლო სტიპენდიები ჩეხეთში

https://cutt.ly/7l41GUU

რუმინეთი

რუმინეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

https://cutt.ly/Hl7tKmu

ვიშეგრადის ქვეყნები

ვიშეგრადის ფონდის სამაგისტრო სტიპენდიები

https://cutt.ly/7lzObTp

საფრანგეთი

ეიფელის სტიპენდიები
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლისათვის

https://cutt.ly/QlJaHGu

იტალია

იტალიის მთავრობის დაფინანსება
სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები უცხოელებისთვის

https://cutt.ly/ozeR42k

ავსტრია

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის
სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები

https://cutt.ly/TlZl5kJ

გერმანია

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის
სამაგისტრო სტიპენდიები
კვლევითი გრანტები (მოკლევადიანი)
კვლევითი გრანტები (ერთწლიანი)
დოქტორანტებისთვის

https://cutt.ly/ClzPfeU
https://cutt.ly/IlzAFMx
https://cutt.ly/nlzSzSB

DW აკადემიის სამაგისტრო სტიპენდიები

https://cutt.ly/Tl42UCV

ბერლინის სამხარეო პარლამენტის სტიპენდია
მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორებისთვის

https://cutt.ly/Ql7CAB0

ბერლინის რეგიონული და ტრანსრეგიონული კვლევების სკოლის
სადოქტორო პროგრამა რეგიონული და ტრანსრეგიონული კვლევების მიმართულებით

https://cutt.ly/1zbTNMm

ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდი
ჰუმბოლდტის კვლევითი სტიპენდია
მეცნიერთათვის და პოსტ-სადოქტორო კვლევებისთვის
გეორგ ფორსტერის კვლევითი სტიპენდია
მეცნიერთათვის და პოსტ-სადოქტორო კვლევებისთვის
ფეოდორ ლინენის კვლევითი სტიპენდია
მეცნიერთათვის და პოსტ-სადოქტორო კვლევებისთვის

https://cutt.ly/tznmONm
https://cutt.ly/nznmBJ1
https://cutt.ly/fznQyhh

მსოფლიოს ქვეყნების დაფინანსება
შვეიცარიის მთავრობის სადოქტორო სტიპენდიები
შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები პოსტდოქტორებისთვის
შვეიცარიის მთავრობის სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია

https://cutt.ly/uznRbxt

ჟენევის უნივერსიტეტის დაფინანსება
ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე

https://cutt.ly/8l7BFte

ბრიტანეთი

ჩივენინგის სამაგისტრო სტიპენდიები
ვიშეგრადის ფონდის სადოქტორო სტიპენდიები

https://cutt.ly/5lzRhwR
https://cutt.ly/7lzObTp

აშშ

ფულბრაიტის სამაგისტრო სტიპენდიები
ფულბრაიტის მიწვეულ მკვლევართა პროგრამა
ამერიკის შეერთებული შტატების შემსწავლელი
საზაფხულო პროგრამა მკვლევართათვის

https://cutt.ly/ClzQIBR
https://cutt.ly/JlzWTv3
https://cutt.ly/IlzQp5h

თურქეთი

თურქეთის მთავრობის სტიპენდიები მაგისტრებისა და დოქტორებისათვის

https://cutt.ly/el7q54K

ჩინეთი

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები

https://cutt.ly/IzbRTpX

იაპონია

იაპონიის მთავრობის სტიპენდიები მკვლევართათვის

https://cutt.ly/FznIc9s

შვეიცარია

გზამკვლევი მომზადდა
პროექტი № 870232 – EuGeNeS ფარგლებში

EURAXESS Georgia
საკონტაქტო ინფორმაცია

https://www.euraxess.ge/
euraxess@rustaveli.org.ge

Georgian Government Opportunities

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG)
Grants for Short Research Visit
Abroad

Forschungszentrum Jülich - SRNSFG joint scholarship for study visit
for Master and PhD students
DAAD - SRNSFG joint scholarship for short term study visit
for PhD students and PostDoctoral Fellows
Institut Français - SRNSFG joint grant for short term research visit in France
for postdoctoral and experienced researchers
Georgian Studies Research programme at University of Oxford
for Postdoctoral fellows

Scholarships for Master and PhD
Courses Abroad

International Master Programmes
Master Programmes in France
International Master Programmes in Art
Scolarships to Study in Hungary
for Master and PhD students
Scholarship to Study in Italy
for Master and PhD students
Scholarships Study at International PhD Programmes

https://cutt.ly/ex9B4ns

International Education Center

available only in Georgian

https://cutt.ly/nx2gorr

Regional Opportunities
Government of Adjara
Autonomous Republic

Scholarship to Study Abroad at Master and PhD Programmes

https://cutt.ly/glicisW

available only in Georgian

European Opportunities
Horizon Europe

Funding & tender opportunities

https://cutt.ly/wx3eyPj

Erasmus+ Programme

Joint Master Degree Programmes
International Credit Mobility

Latvia

Latvian state scholarships and fellowships
for Master and PhD Students

https://cutt.ly/vl7wYdh

Lithuania

Lithuanian Scholarships
for students, lecturers, or researchers

https://cutt.ly/Ex3i7x7

Poland

The Lane Kirkland Scholarship Program to study at Pilish Universities
for Master and PhD Students
Polish Institute of Advanced Studies (PIASt) in humanities and social sciences
fellowships for senior researchers and promising younger scholars

https://cutt.ly/Qx3eMXz
https://cutt.ly/Rx3rJxn

https://cutt.ly/jlJprzF
https://cutt.ly/Ox3aGCL

Czech Republic

Scholarship by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Master and PhD students

Romania

Scholarship program by the Ministry of Foreign Affairs of Romania
for master and doctorate students

Hungary

Hungarian Government Scholarship Programme
for Master students

https://cutt.ly/al7rdZ2

Visegrad Fund
Visegrad group of countries

Visegrad scholarships in all disciplines
for Master and post-Master students and Researchers

https://cutt.ly/7lzObTp

France

The Eiffel Excellence Scholarship Program for Masters and PhD students

Italy

Italian Government Scholarship for Master and PhD Students

https://cutt.ly/ozeR42k

Austria

Scholarships by Central European University
for Master's and PhD studies

https://cutt.ly/ox9ZoFm

https://cutt.ly/7l41GUU

https://cutt.ly/KcDVHb5

https://cutt.ly/xx3nAPj

Germany

DAAD
Scholarships for Master and PhD students, Postdoctoral Researchers

https://cutt.ly/4x3Ep2a

DW akademie
Scholarship for applying Master Programme

https://cutt.ly/Tl42UCV

The Berlin House of Representatives
Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin

https://cutt.ly/sx9SxYA

Berlin Graduate School for Global and Transregional Studies (BGTS)
PhD programme at Berlin International College of Research and Graduate Training (BIRT)

https://cutt.ly/Jx9IUN1

https://cutt.ly/tznmONm
Alexander von Humboldt Foundation
Humboldt Research Fellowship for postdoctoral and experienced researchers
Georg Forster Research Fellowship for researchers from developing and transition countries https://cutt.ly/nznmBJ1
for postdoctoral and experienced researchers
Feodor Lynen Research Fellowship
https://cutt.ly/fznQyhh
for postdoctoral and experienced researchers

Worldwide opportunities
Switzerland

Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists
holders of Master or PhD degree or Artists

https://cutt.ly/uznRbxt

European and International Governance programme at University of Geneva Master of Advanced Studies

https://cutt.ly/xx9CoCK

UK

Chevening Scholarship for Master Studies

https://cutt.ly/5lzRhwR

USA

Fulbright Graduate Student Program
Fulbright Visiting Scholar Program
Study of the United States Institute (SUSI) for Scholars

https://cutt.ly/ClzQIBR
https://cutt.ly/IlzQp5h
https://cutt.ly/JlzWTv3

Turkey

Türkiye Scholarships for Master and PhD courses

China

Chinese Government Scholarship for applying Master and PhD courses

https://cutt.ly/IzbRTpX

Japan

Japanese Government Scholarships for Master and PhD courses

https://cutt.ly/tx9JJAa
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