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Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016  

na Międzynarodowe Programy Kształcenia 

Realizacja programów dotyczących poprawy dostępności międzynarodowych 
programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców 

Planowana alokacja na konkurs wynosi 145 000 000,00 PLN 

Międzynarodowe Programy Kształcenia 



Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są  
od 27 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. 

Wnioski: 

 - składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 
https://www.sowa.efs.gov.pl/   

- przesyłane lub składane w siedzibie IOK w formie papierowej 
wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby 
uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku 

Wniosek w obu wersjach musi posiadać tę samą sumę kontrolną 

Międzynarodowe Programy Kształcenia 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
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Spełnianie kryter iów  

Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalno-merytorycznej 
wnioskodawca ma obowiązek w treści wniosku zawrzeć niezbędne dane 

i twierdzenia dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium 
dostępu 

Obowiązek ten dotyczy każdej uczelni, bez względu na czynniki, takie jak 
jej status czy też wielkość (mierzona np. liczbą podstawowych jednostek 

organizacyjnych czy też liczbą studentów), co zapewnia równe 
traktowanie wnioskodawców  

Nie jest wystarczające zawarcie w treści wniosku wyłącznie ogólnych 
sformułowań i twierdzeń dowodzących, że uczelnia spełnia wszystkie 

kryteria, bądź kilka z nich na raz.  

Podpis osoby upoważnionej w części VIII Oświadczenia wniosku, 
zaświadczający o prawdziwości danych zawartych we wniosku, nie 

stanowi formy poświadczenia spełniania kryteriów dostępu 



Wnioskodawcy 

KD 1: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna 

KD 2: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować 
działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia 
wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia na którymkolwiek z 
prowadzonych kierunków studiów ani obowiązującej negatywnej 

oceny PKA 



Partnerstwo 

KD 12: W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie, każda ze 
szkół wyższych wchodząca w skład partnerstwa musi spełniać warunki 

określone w kryteriach dostępu 1 – 11 

Nie istnieją ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego 
partnera - może to być dowolna jednostka (nie tylko uczelnia), o ile została 

wybrana zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku, ze 
szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4.5 Instrukcji. 

Partnerstwo musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki 
współpracy powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do 

osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez 
zlecanie działań podmiotom zewnętrznym 



Cykl i  okres kształcenia  

KD 10: W projekcie nie mogą być finansowane działania, które mogą być 
przedmiotem wsparcia w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla 

obszaru zdrowia PO WER 

KD 3: Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl 
kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego 

stopnia lub studiów jednolitych 

KD 4: Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej                 
niż 72 miesiące  



Wartość projektu  

KD 5: Maksymalna wartość projektu wynosi (liczbę studentów określa się 
wg stanu na dzień złożenia projektu) dla uczelni kształcących:  

- do 4000 studentów – 1 500 000 PLN  
- 4 001– 12 000 studentów – 3 000 000 PLN  

- powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 PLN 

KD 6: Maksymalna wartość projektu na uczestnika wynosi 30 000 PLN 

W przypadku cudzoziemców uczestniczących w projekcie kwalifikowalne są koszty 
zakwaterowania i utrzymania tych osób na terenie Polski w okresie związanym 

bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia, które nie wliczają się do wskazanego 
limitu 30 000 PLN na uczestnika.  

Wydatki te ustalane są ryczałtowo i nie mogą przekroczyć kwoty 1500 zł na miesiąc na 
utrzymanie jednego cudzoziemca w miesiącu, w którym uczestniczy on w kształceniu. 



Zakres projektu  

KD 9: Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym 
wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej: 

 

– realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych 
zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców, 
 

– realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w 
Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie 
cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez 
osoby z Polski,  
 

– włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy 
naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów 
kształcenia w polskich uczelniach (zajęcia prowadzone przez tych 
wykładowców muszą obejmować co najmniej 120 godzin dydaktycznych). 



Finansowanie projektu  

KD 7: 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 oraz pomoc 
socjalną dla studentów ani na działania finansowane z 

czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem 



Korzystanie z  doświadczenia  

KD 8: Realizacja międzynarodowych programów studiów,  
realizacja programów kształcenia w językach obcych 

oparte są na zakresie merytorycznym programów nowych 
lub dotychczas funkcjonujących w uczelni i mają na celu 

ich dostosowanie do wymogów współpracy 
międzynarodowej.  

KD 8: Ponoszenie kosztów związanych z powyższymi 
działaniami musi odbywać się w zgodzie z 
postanowieniami kryterium dostępu nr 7  



Efekty wsparcia dla cudzoziemców  

KD 11: Projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia 
dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania 

kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po 
zakończeniu kształcenia. Działania te muszą być wsparte 

monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po 
zakończeniu kształcenia w ramach projektu 
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Międzynarodowe Programy Kształcenia 



Kryter ia  premiujące  

KP 1: Co najmniej 50 % 
studentów uczestniczących 

w kształceniu w ramach 
projektu stanowią 

cudzoziemcy (10 pkt) 

KP 5: Wnioskodawca 
koordynuje lub uczestniczy  

w programach 
międzynarodowej wymiany 

studenckiej (5 pkt) 

KP 4: Wnioskodawca 
prowadzi studia 

międzynarodowe I lub II 
stopnia lub jednolite 

magisterskie o podwójnym 
dyplomowaniu (5 pkt) 



Kryteria premiujące  

KP 6: Projekt przewidujący włączenie 
wykładowców z zagranicy w prowadzenie 

programów kształcenia w polskich uczelniach. 
Zajęcia prowadzone przez co najmniej połowę z 
tych wykładowców nie mogą trwać krócej niż 

dwa semestry i równocześnie muszą obejmować 
co najmniej 240 godzin dydaktycznych (5 pkt) 



Kryteria premiujące  

KP 2: Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której 
realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą 

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

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

jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą 
powinna posiadać każda jednostka (5 pkt) 

KP 3: Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 

miesięczną, współpracę z pracodawcami zagranicznymi w 
zakresie praktycznych elementów kształcenia (5 pkt)  



Zapraszamy 
mpk@ncbr.gov.pl  


