
   

         

 

 

Planowany konkurs – Akademickie Biura Karier 
 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

Alokacja konkursu: 43 000 000 zł. 

 

Planowany termin składania wniosków: od kwietnia 2017 r. 

 

Wkład własny: 3% wartości projektu 

 

Typy projektów: Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie otrzymała 

dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015. Dodatkowo, 

wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do 

Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia 

studiów. 

2. Wnioskodawca musi w swojej strukturze organizacyjnej posiadać akademickie biuro karier lub inną 

jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. 

3. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.  

4. Maksymalna wartość projektu wynosi: 

a) dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 700 000 PLN,  

b) dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 500 000 PLN,  

c) dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 500 000 PLN. 

5. Projekt musi obejmować zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności 

zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub 

inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego 

poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia 

przedsiębiorczości. 

6. Wsparcie udzielane studentowi w projekcie związane jest bezpośrednio z efektami kształcenia na 

studiowanym przez niego kierunku studiów. 

7. Projekt przewiduje zatrudnienie lub wykazanie wcześniejszego zatrudnienia co najmniej jednego doradcy 

zawodowego dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, z dopuszczalną 

możliwością finansowania w projekcie jedynie kosztów zatrudnienia nowego doradcy. 

8. Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe 

lub organizacje pracodawców. 

9. Projekt przewiduje działania mające doprowadzić do podniesienia kompetencji pracowników akademickich 

biur karier, zajmujących się bezpośrednio wsparciem  studentów rozpoczynających aktywność zawodową na 

rynku pracy, w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową na 

rynku pracy. 



   

         

 

10.   Wnioskodawca deklaruje, że zakres usług przewidzianych do realizacji w projekcie będzie dostępny dla 

studentów przez okres równy okresowi realizacji projektu. 

11.   Projekt zakłada monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu, w ciągu 12 

miesięcy po zakończeniu kształcenia. 

12.   Liczba udzielanych studentom przez biuro karier, w okresie realizacji projektu, indywidualnych usług  

w zakresie poradnictwa zawodowego wzrośnie o 20% w stosunku do analogicznego okresu przed 

ogłoszeniem konkursu. 

Liczba zindywidualizowanych usług zrealizowanych w ciągu całego okresu realizacji projektu, wyliczona 

zgodnie z powyższym zaleceniem, nie może być jednakże mniejsza niż: 

a) dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 200,  

b) dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 400,  

c) dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 600. 

13.  Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden 

raz we  wniosku o dofinansowanie. 

14.  Co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało 

kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie  

w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.  

Zatrudnienie rozumiane jest jako:  

a) zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

b) umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy, 

c) samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

1) 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną   

i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z akademickim inkubatorem przedsiębiorczości 

lub centrum transferu technologii. 

2) 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, posiada Akademickie Biuro Karier lub inną 

jednostkę świadczącą podobne usługi na rzecz studentów przez co najmniej 12 miesięcy. 

3) 5 pkt – Uczelnia lub akademickie biuro karier posiada status agencji zatrudnienia. 

4) 10 pkt - Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów  

 w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez coaching i mentoring. Zadania te muszą być  

finansowane ze środków własnych wnioskodawcy w ramach wkładu własnego powyżej wymaganego poziomu 

3,00 % wkładu własnego określonego dla III Osi PO WER, w wysokości co najmniej 3,00 % wartości projektu. 

5) 15 pkt - Co najmniej 60% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem  

 w projekcie podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, nie później niż  

 w ciągu 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie. Zatrudnienie rozumiane jest jako: 

a) zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

b) umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,  

c) samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. 

 



   

         

 

 

Planowany konkurs – Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu 
 

 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  

 

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał 

rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest 

również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających 

potencjał rozwojowy w tym zakresie. 

 

Alokacja konkursu: 100 000 000 zł. 

 

Planowany termin składania wniosków: od kwietnia 2017 r. 

 

Wkład własny: 3% wartości projektu 

 

Typy projektów: 

 

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,  

w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających  

w szczególności: 

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-

gospodarcze, 

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej 

jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów). 

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych 

dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę 

rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane 

przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:  

a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach 

zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców. 

 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 

studentów na studiach stacjonarnych.  

Dodatkowo, wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie 

wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do 

prowadzenia studiów. 



   

         

 

2. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 

miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 

31.12.2014 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-

wzgledem-liczby-ludnosci/) 

3. Wnioskodawca w celu realizacji projektu zawrze, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, 

partnerstwo z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce: 

a) w sektorze BPO lub 

b) SSC lub 

c) IT lub 

d) realizującym lub zamierzającym realizować procesy biznesowe w formule SSC lub poprzez ich zlecanie 

zewnętrznym podmiotom w Polsce  

Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia 

wskazanych w kryterium dostępu nr 5. 

4. Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem  

w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z branż o których 

mowa w kryterium nr 3.  

Zatrudnienie rozumiane jest jako: 

a) zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

b) umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,  

c) samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. 

5. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące branż wskazanych w kryterium dostępu nr  

3 zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów: 

a) realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na 

danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu, 

b) programów rozwoju kompetencji studentów (zgodnie z zakresem typu operacji nr 2) oczekiwanych od 

kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych w kryterium 

dostępu nr 3,  

c) włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. 

6. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch  

(w tym obligatoryjnie językowych) spośród m.in. następujących kompetencji lub kwalifikacji zgodnych  

z potrzebami pracodawców z branż o których mowa w kryterium dostępu nr 3: 

a) zawodowe 

b) językowe 

c) komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne 

d) w zakresie przedsiębiorczości 

e) informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji 

f) analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów  

Działania przewidziane w projekcie przez wnioskodawcę mogą prowadzić do uzyskania innych kompetencji lub 

kwalifikacji niż wskazane powyżej, o ile są one zgodne z potrzebami pracodawców z branż o których mowa  

w kryterium dostępu nr 3. 

7. Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden 

raz we wniosku o dofinansowanie. 

8. Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają  

w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, na 

których mają być realizowane działania w ramach projektu. 

9. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 42 miesięcy. 

10.  Staż trwa minimum 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin wykonywania zadań stażowych.  

11.  Beneficjent w toku realizacji projektu prowadzi stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich 

wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r.  

w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) obejmującymi co najmniej: 

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/)
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/)


   

         

 

a) wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności  

i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy, 

b) zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty, 

c) wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż, 

d) odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu, 

e) realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty, podsumowanie rezultatów stażu. 

12.   W zakresie obligatoryjnego elementu rozwoju kompetencji, projekt obejmuje nie mniej niż trzy elementy, 

wyłącznie ze wskazanych poniżej: 

a) certyfikowane* szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące 

kompetencje, 

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach 

zespołów projektowych, 

d) wizyty studyjne u pracodawców, uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze 

współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację 

programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami**), służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. 

13.  W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym 

kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania 

finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania 

finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem 

14.  Wydatki w zakresie staży muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio 

dotyczących odbywania przez studentów staży (stypendium stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania 

i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli 

są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków 

stażowych (bez twardego sprzętu)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów 

pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi). 

Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu: 

 dla miesięcznego stypendium stażowego studenta: 13,50 zł za godzinę zadnia stażowego,  

 dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 20,25 zł za 

godzinę opieki nad stażystą, przy czym pełna stawka przysługuje za wykonywanie czynności 

związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi obwiązki stażowe. W pozostałych 

wypadkach wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby stażystów. 

15.  Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach projektu nie zostanie skierowane do osób, 

które zostały objęte wsparciem EFS w projekcie pozakonkursowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. 

 

Kryteria premiujące: 

 

1) 10 pkt – Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie prowadzi do uzyskania specjalistycznych 

kompetencji lub kwalifikacji w zakresie co najmniej dwóch j. obcych, w tym w zakresie  

j. niemieckiego 

2) 10 pkt - Wnioskodawca w celu realizacji projektu lub w celu możliwości przedstawienia wspólnej oferty 

potencjalnym inwestorom, nawiąże formalną współpracę z podmiotem oferującym rozwiązania prorozwojowe 

typu: Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Naukowo-Technologiczne lub Przemysłowo-Technologiczne lub 

Przemysłowe lub Naukowe itp. 

3) 20 pkt - Wnioskodawca w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z przedsiębiorstwem, w tym spółką 

skarbu państwa, przenoszącym lub zamierzającym przenieść prowadzoną działalność lub jej część do 

mniejszego ośrodka miejskiego, o którym mowa w kryterium dostępu nr 2 najpóźniej do dnia wyznaczającego 

połowę okresu realizacji projektu. 



   

         

 

 

Planowany konkurs – Programy kształcenia nauczycieli 
 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

Alokacja konkursu: 200 000 000 zł. 

 

Planowany termin składania wniosków: od grudnia 2017 r. 

 

Wkład własny: 3% wartości projektu 

 

Typy projektów: 

 

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu  

o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: 

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-

gospodarcze, 

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,  

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie 

jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, 

ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu 

uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

2. Działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością 

nauczycielską.  

3. Programy kształcenia nauczycieli realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy 

wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. 

4. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24  miesiące i nie przekracza 60 miesięcy. 

5. Maksymalna wartość projektu wynosi:  

 dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN,  

 dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN,  

 dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) –12 000 000 PLN. 

6. Średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 30 000 PLN (do 

średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych 

usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu  

umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 

7. Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu,  nie posiada w momencie złożenia 

wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą 

realizowane działania w ramach projektu.  

8. Programy muszą określać  podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów.  

Programy  muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Stworzone 

programy kształcenia powinny przyczynić się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych, kompetencji 



   

         

 

społecznych studentów. Mają one uwzględniać  nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi 

cyfrowych. 

  

Kryteria premiujące: 

 

1) 5 pkt – Uczelnia objęta  projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną  

i udokumentowaną, co najmniej 12- miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych 

elementów kształcenia. 

2) 5 pkt - Programy  kształcenia  na kierunkach ze specjalnością  nauczycielską realizowane są  przez  

jednostki organizacyjne uczelni,  którym  została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo 

dobry). 

3) 5 pkt - Projekt zakłada wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie kształcenia nauczycieli. 

 

 



   

         

 

 

Planowany konkurs – Kurs na MOOC 
 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

Alokacja konkursu: 10 000 000 zł. 

 

Planowany termin składania wniosków: od października 2017 r. 

 

Wkład własny: 3% wartości projektu 

 

Typy projektów:  

 

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,  

w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających  

w szczególności:  

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 

 działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. 

2. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez 

programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju 

kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie 

jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, 

ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu 

uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

2. Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów 

kursów edukacyjnych w formie e-learningu: 

 kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach  

I lub II stopnia; 

 masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. 

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną 

umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. 

Platforma oparta  na spolszczonej  platformie  Open EdX będzie zawierała kursy  w  formie  

e-learningu/MOOC. Platforma  Open edX  będzie  udostępniana  jako oprogramowanie typu  Open-Source  na 

licencji  AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu  tworzenia i  udostępniania 

kursów.  

3. Wydział/wydziały uczelni, który będzie/ będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają  

w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków,  

w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu. 

4. Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące. 

5. Średni  koszt  przypadający w projekcie na jednego  uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200PLN (do 

kosztu  przypadającego  na jednego uczestnika projektu  nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień  



   

         

 

w przypadku zaistnienia  w trakcie realizacji projektu  potrzeby  ich zastosowania w celu  umożliwienia udziału 

w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 

6. W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym 

kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania 

finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów stacjonarnych ani na działania 

finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.  

7. Realizacja kursów w projekcie prowadzi  do uzyskania co najmniej  dwóch  spośród  następujących  

kompetencji odpowiadających  potrzebom społeczno-gospodarczym: 

 językowe 

 informatyczne 

 analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów 

 komunikacyjne 

 w zakresie przedsiębiorczości 

Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na  podstawie treści wniosku oraz danych posiadanych przez IP  

i MNiSW, a także ewentualnie na  podstawie danych pozyskanych i zweryfikowanych przez IP w toku oceny 

formalno-merytorycznej w siedzibie wnioskodawcy. 

8. Wnioskodawca określi we wniosku warunki techniczne  opracowanego kursu, zgodne z wytycznymi 

dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG 2.0) 

9. Minimalna  liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym dodatkowy element 

procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia  wyniesie 35 osób, a  w masowym otwartym kursie 

edukacyjnym (MOOC) dostępnym dla wszystkich chętnych wyniesie 40 osób. 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

1) 10 pkt – Przygotowanie i realizacja kursu odbywać się będzie równocześnie w języku obcym. 

2) 10 pkt - Przygotowane kursy muszą być dostępne i prowadzone co najmniej przez 24 miesiące od daty 

zakończeniu realizacji projektu. 

 

 



   

         

 

 

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.09-00-DOK/16 

– Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich 
 

Działanie 3.2 Studia doktoranckie 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich 

 

Alokacja konkursu: 155 000 000 zł. 

 

Termin składania wniosków: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r. 

 

Wkład własny – 3% wartości projektu (niefinansowy) 

 

Typy projektów: 

 

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 

1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 

2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne 

uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 

3) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających 

innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów 

doktoranckich. 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora. 

 Definicja pojęcia jednostek naukowych zgodnie z zapisami art. 2 ust. 9 ustawy o zasadach finansowania nauki. 

2. Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu są realizowane przez jednostki 

naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry). 

3. Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie są opracowane w oparciu o programy 

wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich  

o zróżnicowanych profilach, oraz bazują na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, 

opublikowanych w 2010 r. oraz „Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA 

Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji 

szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów studiów 

doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca. 

4. Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy. 

5. Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie przekracza 135 000 PLN. 

 W ramach projektu finansowane będzie opracowanie nowych programów oraz w ramach ich wdrażania 

stypendia (rozumiane jako stypendium dodatkowe, nie wynikające z przepisów PSzW), wizyty studyjne, staże, 

koszty przeprowadzenia programu studiów doktoranckich  

6. Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji 

wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej 

jeden ze wskazanych poniżej elementów: 

 interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 



   

         

 

 międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne 

uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 

 programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających 

innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów 

doktoranckich. 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

1) 10 pkt – Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich prowadzących do 

przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich. 

2) 10 pkt – Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów 

doktorskich, o których mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (rozprawy doktorskie w zakresie określonej 

dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody 

doktorskie mogą być przeprowadzane z udziałem jednostek zagranicznych). 

3) 10 pkt – Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub  

w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ (poziom wiodący). 

 

 



   

         

 

 

Planowany konkurs – Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej 
 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa 

wyższego 

 

Alokacja konkursu: 50 000 000 zł. 

 

Planowany termin składania wniosków: od lipca 2017 r. 

 

Wkład własny: 3% wartości projektu 

 

Typy projektów: 

 

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności 

dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich 

wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. 

2. Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie posiada w momencie złożenia 

wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą 

realizowane działania w ramach projektu. 

3. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące 

4. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje 

dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: 

 innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 

 umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich 

wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją  

 w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym. 

5. Uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia 

III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 

35 roku życia, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną uczelni tj.: 

 nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  

 osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku 

akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie. 

6. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu korzystającego z form wsparcia 

realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN. W przypadku uczestników 

korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym średni koszt przypadający w projekcie na jednego 

uczestnika projektu nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. Bez względu na miejsce otrzymywania 

wsparcia kwalifikowalne będą wyłącznie wydatki ponoszone w Polsce. 

7. Projekt przewiduje wykorzystanie w uzasadnionych przypadkach zagranicznych rozwiązań w zakresie 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.  

Projekt zakłada, że nie więcej niż 60% uczestników zostanie objętych wsparciem realizowanym poza 

granicami kraju, przy czym zgodnie z kryterium dostępu nr 6 średni koszt przypadający w projekcie na jednego 

uczestnika projektu z tej kategorii nie może przekroczyć 24 000 PLN (w przypadku uczestników korzystających 



   

         

 

ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika 

projektu nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę). Bez względu na miejsce otrzymywania wsparcia 

kwalifikowalne będą wyłącznie wydatki ponoszone w Polsce. 

8. Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji 

dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego 

semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

1) 10 pkt – Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą 

wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu: 

 zajęć w języku obcym, 

 zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych, 

 zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, 

 zajęć z wykorzystaniem baz danych.  

Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu merytorycznego wsparcia  

w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika. 

2) 10 pkt - Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada 

aktualną wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą 

związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową 

jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka. 

 

 



   

         

 

 

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.09-00-DOK/16 

– Studiujesz? Praktykuj! 
 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

Alokacja konkursu: 155 000 000 zł. 

 

Termin składania wniosków: od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. 

 

Wkład własny – 3% wartości projektu (niefinansowy) 

 

Typy projektów: Realizacja wysokiej jakości programów stażowych 

 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 

studentów na studiach stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie 

państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem 

pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 

2. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, której jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku warunki, 

jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku 

studiów oraz poziomie kształcenia określone szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni warunek dotyczy uczelni). 

3. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiada w 

momencie zgłoszenia negatywnej oceny jakości kształcenia. 

4. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 24 miesięcy. 

5. Projekt musi obejmować swym działaniem staże realizowane wyłącznie w okresie od jednego do 

maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich. W ramach projektu nie mogą być objęci wsparciem uczestnicy 

Programu Erasmus Plus+. 

6. Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 

20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym 

łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru co najmniej 20 godzin zadań 

stażowych wykonywanych w tygodniu. Staż musi być realizowany w trybie ciągłym, co oznacza że zadania 

muszą być zaplanowane w kolejnych, następujących po sobie tygodniach. 

7. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać  

15 000 PLN. Wydatki muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio 

dotyczących odbywania przez studentów staży (stypendium stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania  

i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich 

(jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania 

obowiązków stażowych (bez środków trwałych)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy 

oraz kosztów pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi). 



   

         

 

 

8. Wydatki w projekcie nie przekraczają maksymalnego poziomu: 

– dla miesięcznego wynagrodzenia stażowego studenta: 13,50 zł za godzinę zadnia stażowego (w przypadku 

stażu odbywanego za granicą stawka ta może zostać powiększona maksymalnie o 50% jej wartości), 

– dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 20,25 zł za godzinę 

opieki nad stażystą, przy czym pełna stawka przysługuje za wykonywanie czynności związanych z opieką 

nad co najmniej 10 stażystami realizującymi obwiązki stażowe. W pozostałych wypadkach wysokość 

wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby stażystów. 

9.  W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą programów stażowych jako wsparcia nieobjętego 

programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie 

mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów 

studiów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych 

projektem. 

10.  Zakres przedmiotowy stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez 

uczelnię kierunku studiów i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. 

11.  Projekt przewiduje, że co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu zostanie 

skierowanych na staż 

12.  Programy stażowe w ramach projektu uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 

2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). 

13.  Beneficjent w toku realizacji projektu prowadzi stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich 

wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r.  

w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) obejmującymi co najmniej:  

 wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności  

i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy, 

 zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty, 

 wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż, 

 odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu, 

 realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty,  

 podsumowanie rezultatów stażu. 

14.  W przypadku projektu złożonego w partnerstwie uczelni, każda ze szkół wyższych wchodząca w skład 

partnerstwa musi spełniać warunki określone w kryteriach dostępu 1 – 13. 

 

Kryteria premiujące: 

 

1. 10 pkt - Wszystkie staże realizowane w projekcie będą miały wymiar co najmniej 360 godzin zadań 

stażowych realizowanych w okresie 16 następujących po sobie tygodni (przy stażu w wymiarze 

przekraczającym 360 godzin okres odbywania stażu może zostać zaplanowany w proporcjonalnie 

dłuższym przedziale czasowym) 

2. 10 pkt - Co najmniej 50% łącznego wymiaru godzinowego wszystkich staży w projekcie stanowią staże 

zagraniczne realizowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

3. 5 pkt - Projekt przewiduje wszystkie staże w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (lub 

odpowiednim dla RSI dokumentem) województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie  

w ramach projektu 

4. 10 pkt - Organizacja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu praktycznym 

5. 5 pkt - Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną  

i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych 

elementów kształcenia. 

 



   

         

 

 

Konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 - Realizacja programów rozwojowych dla 

uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych 

ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków 
 

 

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych PO WER. 

Oś V - Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel szczegółowy:  

Alokacja konkursu: 90 000 000 zł 

Termin składania wniosków: od 25 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r. 

Wkład własny – 10% wartości projektu  

 

Typy projektów: 

 

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia 

pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. 

 

 

Kryteria dostępu: 

 

1. Projekt zakłada przygotowanie programu rozwojowego, którego głównym celem jest podniesienie jakości 

kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub 

położnictwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub 

położnictwo (licencjat).  

Program rozwoju musi przyczynić się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa  

i położnictwa u Projektodawcy w stosunku do liczby absolwentów tych kierunków (poziom licencjata 

pielęgniarstwa/położnictwa) z ostatniego roku akademickiego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2. Program rozwojowy, przewidziany do opracowania w ramach projektu, zawiera co najmniej dwa  

z następujących elementów: 

a) uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa: mający 

charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po 

drugim semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 50% 

studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia 

otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wysokość miesięcznego stypendium może wynieść maksymalnie 

680,00 PLN brutto, Stypendia przyznawane są na rok akademicki, przy czym stypendium może być 

wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry; 

b) finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia. Zajęcia 

dodatkowe muszą być związane z profilem kształcenia i przyczyniać się do nabycia lub podniesienia 

kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie zmieniających się 

trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do 

nabycia lub podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych; 

c) dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych 

(realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk  

i Staży (Zalecenie Rady UE pn. "Quality Framework for Traineeships" (w ramach projektu mogą być 

finansowane takie działania jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi, 

finansowanie wynagrodzenie opiekuna praktyk ze strony uczelni w wysokości max. 40% jego 



   

         

 

podstawowego wynagrodzenia. Powyższe jest możliwe do realizacji przy założeniu, że program praktyk 

zawodowych oraz sposób ich przeprowadzania będzie odbywał się zgodnie z ww. zaleceniami Rady 

(zadanie obligatoryjne); 

d) finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych. Praktyki ponadprogramowe mogą 

być organizowane wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lub/i na oddziałach 

onkologii lub/i na oddziałach geriatrycznych/placówkach opieki długoterminowej/placówkach opieki 

paliatywno-hospicyjnej lub/i oddziałach kardiologii i/lub oddziałach psychiatrycznych i/lub oddziałach 

reumatologii/ortopedii i/lub oddziałach pediatrii/neonatologii i/lub oddziałach pulmonologii. Praktyki 

muszą odbywać się na terenie Polski oraz muszą być związane z profilem kształcenia oraz muszą być 

zgodne z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W ramach projektu możliwe jest finansowanie 

wynagrodzenia opiekunów praktyk ponadprogramowych w wysokości nieprzekraczającej 40% 

podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki;  

e) szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni. 

3. Działania w projekcie dotyczą wsparcia wykraczającego poza program kształcenia na danym kierunku.  

Zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów Prawa  

o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych. Ponadto ich finansowanie nie może pokrywać kosztów 

opłacanych przez studentów w ramach czesnego. 

4. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają  

w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne 

uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego 

stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

5. Projektodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie posiada negatywnej oceny PKA w zakresie 

oceny programowej obejmującej ocenę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub/i położnictwo. 

6. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 21 500,00 PLN 

(przy założeniu, że projekt trwa co najmniej 3 lata). 

 

 

Kryteria premiujące: 

 

1. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo i/lub 

położnictwo z podmiotem leczniczym lub związkiem pracodawców branży ochrony zdrowia - waga 10 pkt  

2. Podmiot leczniczy lub związek pracodawców branży ochrony zdrowia, z którym zawierane jest partnerstwo 

znajduje się i zapewnia zatrudnienie w województwie, w którym występuje najniższy wskaźnik pod 

względem liczby pielęgniarek i położnych przypadającej na 1 tys. mieszkańców, (tj. wielkopolskie, pomorskie, 

zachodniopomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie) – waga 5 pkt.  

3. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową w podmiotach leczniczych absolwentów studiów na kierunku 

pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie minimum: 

 - 55 % - 5 pkt 

 - od 56 % do 60% - 10 pkt 

 - od 61% do 70% - 15 pkt 

 - od 71% do 80 % - 20 pkt 

 - powyżej 80 % - 25 pkt 

 

 


