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Projekt ponadnarodowy  

Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1 

(E.1) 
 

 

 

 
• Planowany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 

2013r.  

• Planowana alokacja: 50 000 000,00 PLN    

• Typ konkursu: zamknięty 
 



 

Typ/typy projektów  
 

Programy rozwoju uczelni. 



Kryteria dostępu 
 

1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, 

lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2015r. 

2. Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna lub 

uczelnia niepubliczna lub instytut naukowy Polskiej 

Akademii Nauk lub instytut badawczy. 

3. Maksymalna wartość projektu - 10 000 000 PLN 

4. Wnioskodawca na etapie składania wniosku musi 

posiadać uprawnienia do prowadzenia danego kierunku 

studiów, studiów doktoranckich lub w treści wniosku 

zawrzeć oświadczenie o ich uzyskaniu niezbędnych 

uprawnień do dnia podpisania umowy o 

dofinansowanie.  



Kryteria dostępu  

 5. Średnia z ocen parametrycznych, przyznanych 

podmiotom prowadzącym studia doktoranckie (w tym 

interdyscyplinarne studia doktoranckie) – w ramach 

projektu, nie może być wyższa niż 1.3. 

6. Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego w 

działanie realizowane w ramach projektu musi wynosić 1 

lub 2. 

7. Projekt musi przewidywać adaptowanie lub 

wypracowanie nowych rozwiązań, wynikających z 

nawiązanej współpracy. 

 



Kryteria dostępu 

8. Projekt zakłada realizację jednego lub więcej elementów 

wymienionych poniżej. Realizacja kilku elementów jest 

możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania ze 

sobą. Elementy te muszą wykazywać się 

komplementarnością: 

• Przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków 

studiów, studiów doktoranckich oraz dostosowywanie 

programów na istniejących kierunkach studiów do 

potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. 

 



Kryteria dostępu 

• Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy 

skierowane do osób spoza społeczności akademickiej. 

• Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry 

akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia 

• Organizowanie staży i szkoleń w wiodących 

zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i 

naukowo-badawczych. 

• Projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, 

w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty 

edukacyjnej wnioskodawcy. 

 



Kryteria dostępu 

• Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia 

fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla 

studentów z zakresu matematyki i fizyki. 

• Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych 

oraz wdrożenie programów kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(studia podyplomowe, studia, kursy) 

• Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie 

wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże 

i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania 

pracodawców w realizację programów kształcenia. 



Kryteria dostępu 

• Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek 

pracy (m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier 

działających przy uczelni) 

• Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie 

zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i 

pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe) 

• Wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni.  



1. Projekty przewidujące realizację w języku angielskim 

całości programu kierunków studiów lub studiów 

doktoranckich lub programów skierowanych do osób 

spoza społeczności akademickiej (8 pkt). 

2. Projekty przewidujące przygotowanie otwarcie i 

realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich  

 (12 pkt). 

 

Kryteria strategiczne 


