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FAQ – konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 

wersja z dnia 12 listopada 2015 r. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU: 

 

#5. projekt obejmuje 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, w zakresie zakładania własnej 

działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości oraz rozwój narzędzi 

diagnozowania kompetencji 

1. Czy wsparciem biura karier w ramach projektu muszą być objęci studenci wyłącznie z 

ostatnich roczników studiów? 

Nie, ale w toku oceny merytorycznej można uznać za nieefektywne wspieranie osób, które dopiero  

za kilka lat (np. studenci I roku na I stopniu) będą szukały zatrudnienia. Ponadto studenci wcześniejszych 

roczników – z uwagi na późne zakończenie kształcenia – nie będą co do zasady wliczani we wskaźnik 

zatrudnionych absolwentów.  

 

2. Czy można objąć wsparciem 100% studentów uczelni, tj. studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych, wszystkie roczniki? 

Teoretycznie tak, przy czym w toku oceny merytorycznej można uznać za nieefektywne wspieranie osób, 

które dopiero za parę lat (np. studenci I roku na I stopniu) będą szukały zatrudnienia. 

 

3. Czy po rozpoznaniu kompetencji studentów można "delegować" ich do udziału w bardzo 

konkretnych zajęciach? Czy mogą to być bardzo ogólne szkolenia z zakresu wejścia na rynek 

pracy?  
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Konkurs nie ogranicza zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego oferowanego uczestnikom 

projektu przez pracowników ABK w tym doradców zawodowych i doradców ds. przedsiębiorczości.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (rozdz. III pkt 7 – zakres działalności Akademickich Biur Karier) 

doradztwo może dotyczyć także doboru oferty uczelni. 

 

4. Czy w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z przedsiębiorcą, istnieje możliwość 

zatrudnienia doradcy ds. przedsiębiorczości przez tego partnera i wykazania kosztów 

zatrudnienia w kosztach bezpośrednich jako koszty partnera? Jeżeli tak, to czy obowiązek 

dalszego zatrudnienia doradcy ds. przedsiębiorczości przez okres minimum roku od 

zakończenia projektu spoczywa na partnerze? 

Zawarcie tego rodzaju partnerstwa na rzecz realizacji projektu nie jest zasadne, gdyż konkurs  

3/ABK/POWER/3.1/2015 ma na celu rozwój i wsparcie ABK. W związku z powyższym doradca ma zostać 

zatrudniony przez ABK i tam ma być kontynuowane zatrudnienie. 

 

5. Czy porady zawodowe  powinny być udzielane studentom w trakcie trwania studiów czy mogą 

być również udzielane absolwentom do określonego momentu od zakończenia studiów? 

Oba przypadki są możliwe, jednakże w przypadku absolwentów ten status należy nabyć w trakcie 

trwania projektu (w momencie przystępowania do projektu uczestnik musi mieć status studenta). 

 

6. Czy coaching zawodowy (realizowany na skutek uzyskania za pośrednictwem ABK, jako agencji 

pracy, zatrudnienia przez studenta) musi być realizowany przez osobę zatrudnioną w oparciu  

o umowę o pracę?  

Tak. Istotą konkursu jest wsparcie rozwoju samych ABK i poziomu udzielanych przez nie usług  

(np. kryterium dostępu nr 5). Wsparcia powinni udzielać posiadający odpowiednie kompetencje 

pracownicy ABK, dodatkowo – trwale związani z biurem. Zlecenie coachingu jako usługi zewnętrznej 

podważa sens przeprowadzania takiego działania, bowiem nie wpływałoby ono na zwiększenie 

potencjału i zakresu oferty samego ABK. 

7. Jeżeli skorzystamy z darmowego narzędzia dotyczącego pomiaru kompetencji studentów,  

jest możliwe zaplanowanie wydatków na „przepracowanie” tego narzędzia pod potrzeby 

Uczelni w oparciu o wysokie kwalifikacje pracowników naukowych Uczelni? 
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Tak, oczywiście w uzasadnionej wysokości kosztów. Koszty muszą być ograniczone wyłącznie do 

nieznacznego dostosowania (skoro narzędzie co do zasady służy do diagnozy kompetencji), a co za tym 

idzie muszą być znacznie niższe niż zakup nowego narzędzia.   

 

8. Czy jeśli firma oferująca narzędzia diagnozowania kompetencji proponuje nam zakup 

narzędzia w abonamencie na 5 lat to czy kosztem kwalifikowanym w projekcie będzie tylko 

okres 3 lat (czas trwania projektu) abonamentu? 

Tak, kwalifikowalny byłby abonament tylko za okres trwania projektu. 

 

9. Czy w ramach projektu uczelnia może kupić testy do badania osobowości i predyspozycji? 

(oprócz zakupu narzędzi do badania kompetencji) 

Załącznik nr 9 nie przewiduje finansowania badania predyspozycji i osobowości. 

 

#6. wsparcie udzielane studentowi w projekcie związane jest bezpośrednio z efektami kształcenia  

na studiowanym przez niego kierunku studiów 

10. W jaki sposób rozumieć zapis o powiązaniu wsparcia projektowego z efektami kształcenia  

na studiowanym kierunku studiów? Jak spełnić to kryterium na etapie przygotowania 

projektu, w momencie, gdy projekt skierowany będzie ogólnie do określonej liczby studentów 

uczelni? 

Wsparcie z ABK musi być związane z tym, czego student nauczył się w toku kształcenia – np. by porady 

zawodowe dla np. studenta logistyki przygotowywały do znalezienia zatrudnienia w firmie logistycznej. 

 

#7. projekt przewiduje wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia dla studentów 

rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, m.in. poprzez włączenie akademickich biur 

karier w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biur karier w poprawianiu jakości 

praktycznych elementów kształcenia 

11. Jak należy rozumieć zapis dotyczący włączenia ABK w proces kształcenia? Czy znaczy to, że 

mają zostać włączone w siatkę dydaktyczną zajęcia prowadzone przez doradcę 

zawodowego/pracownika ABK? Czy wystarczy włączenie ABK na poziomie monitoringu losów 

absolwentów i wykorzystywania tych danych do aktualizacji programów 

nauczania/wprowadzania nowych elementów kształcenia? 
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Należy wykorzystywać dane z ABK w trakcie kształcenia, nie trzeba włączać usług świadczonych przez 

pracowników ABK do siatki zajęć. 

 

#8. projekt przewiduje zatrudnienie lub wykazane jest wcześniejsze zatrudnienie co najmniej jednego 

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

dopuszczalną możliwością finansowania w projekcie jedynie kosztów zatrudnienia nowego doradcy 

12. Czy obecny pracownik biura karier – doradca zawodowy, może prowadzić w projekcie zajęcia 

przewidziane dla studentów i z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie w formie dodatku  

do wynagrodzenia? 

Nie, nie jest to możliwe. Finansuje się jedynie działania nowego doradcy. 

 

13.  Czy liczbę doradców zawodowych należy liczyć pod względem nazwy stanowisk pracy czy 

zakresu wykonywanych obowiązków? Tzn. czy będą liczone osoby zatrudnione na stanowisku 

„doradcy zawodowego” czy też pod uwagę będą brane wszystkie osoby, które w zakresie 

obowiązków mają świadczenie usług doradztwa zawodowego dla studentów, przy czym 

nazwa ich stanowiska w strukturach uczelni brzmi inaczej (np. specjalista ds. 

administracyjnych)? 

Liczba doradców będzie liczona pod kątem zakresu wykonywanych obowiązków, jednakże wszystkie 

obowiązki wykonywane na takim stanowisku, bez względu na jego nazwę, będą musiały być związane z 

doradztwem zawodowym (nie jest dopuszczalne równoczesne realizowanie obowiązków z innych 

stanowisk).  

 

14. Czy pracownikiem zatrudnionym w ramach nowego projektu może być osoba, która pracuje 

obecnie w innym, niż Biuro Karier, dziale (u tego samego pracodawcy)?” 

W przypadku finansowania wynagrodzenia w ramach projektu nie jest dopuszczalne łączenie 

zatrudnienia w charakterze doradcy zawodowego/doradcy ds. przedsiębiorczości w ABK z obowiązkami 

wynikającymi z pracy w innym dziale. Jednocześnie przy zatrudnieniu doradcy należy uwzględnić 

wymagania odnośnie jego wykształcenia, kompetencji i doświadczenia określone w zał. 9 do Regulaminu 

konkursu. 
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15.  Czy w związku z tym, że w projekcie nie można finansować wynagrodzenia wcześniej 

zatrudnionego doradcy, możliwe jest wykazanie tego wynagrodzenia jako wkładu własnego w 

budżecie projektu?  

Wynagrodzenie wcześniej zatrudnionego doradcy nie może stanowić wkładu własnego, bowiem nie 

zostało wskazane w załączniku nr 9 do regulaminu jako koszt kwalifikowany. 

 

16. W przypadku zatrudnienia przez ABK doradcy ds. przedsiębiorczości - wszystkie usługi 

prowadzone z tego obszary jak indywidualne konsultacje czy warsztaty będą wchodziły w 

zakres jego obowiązków i nie ma możliwości np. dodatkowego sfinansowania w ramach 

kosztów bezpośrednich np. warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców z zewnątrz? 

Standardy dotyczące kosztów w projekcie stanowią zamknięty katalog kosztów. W związku z powyższym 

IP nie przewiduje w ramach konkursu 3/ABK/POWER/3.1/2015  warsztatów prowadzonych przez 

przedsiębiorców. Zatrudniony doradca ds. przedsiębiorczości powinien posiadać odpowiednie 

doświadczenie i kompetencje, by udzielać wsparcia na oczekiwanym poziomie. 

 

17. W przypadku zatrudnienia doradcy zawodowego/doradcy ds. przedsiębiorczości  Uczelnia 

zobowiązana jest do utrzymania jego zatrudnienia przez okres co najmniej roku od 

zakończenia realizacji projektu. Czy Uczelnia zobowiązana jest wówczas do utrzymania 

zatrudnienia konkretnej osoby która była zatrudniona w projekcie na  w/w stanowisku? 

Tak, ewentualna zmiana osoby jest dopuszczalna w wyjątkowych (losowych) sytuacjach. 

 

18. Czy zatrudniony w ramach projektu doradca zawodowy oraz doradca ds. przedsiębiorczości 

musi mieć wymiar czasu pracy cały etat, czy Wnioskodawca może sam określić wymiar 

zatrudnienia? Rozumiem, że jeśli okazałoby się, ze doradcy mogą być zatrudnieni na np. ½ 

etatu, to w okresie co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu Wnioskodawca jest 

zobowiązany utrzymać taki sam wymiar etatu jak w okresie realizacji projektu? 

Może to być zatrudnienie na ½ etatu i w takiej wysokości musi być utrzymane. Wymiar zatrudnienia 

musi wynikać z wymiaru obowiązków i gwarantować efektywne doradzanie wszystkim potrzebującym 

tego  studentom.  
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#9. projekt przewiduje działania mające doprowadzić do podniesienia kompetencji pracowników 

akademickich biur karier w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność 

zawodową na rynku pracy 

19. Czy szkoleniami na podnoszenie kompetencji pracowników biur karier można objąć również 

wolontariuszy? Jeżeli biuro karier ma status Koła Naukowego to czy pracownicy, którzy 

wspomagają (są opiekunami) to biuro mogą korzystać ze szkoleń dla pracowników Biur 

Karier? 

Tak, o ile faktycznie wykonują zadania ABK i zostanie zagwarantowana ich dalsza współpraca  

z ABK przez rok po zakończeniu projektu. Należy także pamiętać, że szkolenia którymi zostaną objęci  

owi wolontariusze i opiekunowie biura karier muszą być powiązane z zakresem obowiązków 

wykonywanych przez te osoby w biurze karier. 

 

20. Czy osoba wyznaczona jako kierownik projektu będzie mogła otrzymać wsparcie w ramach 

realizowanych zadań? Chodzi dokładnie o podniesienie kompetencji pracownika ABK 

pełniącego obecnie funkcje kierownika ABK (chodzi o uczestnictwo w kursach, szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje). 

Teoretycznie jest to możliwe (Kierownik ABK jest pracownikiem ABK). Zakres udzielonego mu wsparcia 

powinien być adekwatny do usług świadczonych przez niego osobiście na rzecz studentów w ramach 

projektu oraz nie powinien jednakże wpływać negatywnie na wykonywanie obowiązków kierownika. 

 

21. Czy w ramach kosztu „Podnoszenie kompetencji pracowników biur” można zaplanować wizyty 

studyjne w zagranicznych biurach karier (wydatki kwalifikowalne w projekcie: koszty dojazdu, 

noclegu, dieta); czy w ramach tego wydatku można planować tylko szkolenia dla pracowników 

biura? 

Nie, możliwe są tylko szkolenia. 

 

22. Pracownicy Biura Karier, których wynagrodzenia są finansowane ze środków Uczelni (koszty  

ich wynagrodzeń nie będą finansowane w projekcie) wezmą udział w szkoleniach 

podnoszących ich kompetencje, w kwocie przekraczającej 5000 zł i będą wykorzystywać 

nabyte umiejętności w trakcie realizacji projektu świadcząc dla studentów usługi poradnictwa 

zawodowego  

i z zakresu przedsiębiorczości. Czy wówczas obowiązuje wobec nich wymóg utrzymania  

ich zatrudnienia przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu?   
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Tak, wymóg ten obowiązuje. 

 

23. Czy kosztem kwalifikowanym będzie doradztwo on the Job dla pracowników ABK?   

(tzn. czy finansowane będzie wynagrodzenie eksperta, który uczestniczy w spotkaniu: doradca 

– student. Rolą eksperta byłaby obserwacja czy spotkanie przebiega prawidłowo i czy doradca 

w sposób prawidłowy pracuje ze studentem). 

Teoretycznie nie jest to wykluczone (traktujemy tego rodzaju wsparcie jako szkolenie), lecz oczywiście 

będzie to badane pod kątem wielkości wydatków w stosunku do całości budżetu i ich zasadności. 

 

#10. projekt obejmuje swoim zakresem rozwój usług w zakresie poradnictwa zawodowego  

oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia 

umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości, mających na celu zwiększenie szans 

studenta na znalezienie pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów 

24. W załączniku nr 9 w katalogu kosztów w poz. 2 pn. „Coaching zawodowy” oraz w poz. nr 3  

pn. „Mentoring w miejscu pracy” zawarto zapis, że usługa coachingu oraz mentoringu może 

być świadczona „…do upływu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia”. Czy przedmiotowy zapis 

oznacza, że usługi te  mogą być świadczone przez dowolny okres czasu w przedziale od 

jednego do trzech miesięcy (np. 1 m-c) ? 

Tak, od 1 do 3 m-cy – w zależności od faktycznych potrzeb uczestnika projektu w tym zakresie. 

 

25. Czy coaching zawodowy może być prowadzony zarówno indywidualnie jak i w grupach 

kilkuosobowych? 

Grupy kilkuosobowe są możliwe. Oczywiście pod warunkiem, że uczestnicy coachingu zawodowego 

dzięki projektowi znaleźli zatrudnienie na takich samym stanowiskach u tego samego pracodawcy. 

 

26. Czy można stworzyć stronę internetową, która będzie miejscem pośredniczenia między 

pracodawcami a studentami? 

Nie jest to dopuszczalne – katalog kosztów jest katalogiem zamkniętym. 
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27. Czy studenci objęci doradztwem zawodowym mogą uczestniczyć również w szkoleniach?  

Nie wykluczają się te działania? 

Nie, nie wykluczają się. Uczestnicy projektu realizowanego w ramach konkursu 3/ABK/POWER/3.1/2015 

mogą być uczestnikami projektu realizowanego w ramach konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015.  

 

28. Czy w przypadku poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kształtowania 

postaw przedsiębiorczych, koszty warsztatów w ramach tego działania, powinny zostać 

potraktowane jako zlecenie usług merytorycznych (część warsztatów jest prowadzona 

odpłatnie przez praktyków biznesu – przedsiębiorców a część warsztatów prowadzona  

przez pracownika Biura Karier – doradcę ds. przedsiębiorczości)? 

Finansowanie kosztów warsztatów prowadzonych przez praktyków biznesu – przedsiębiorców nie mieści 

się w zamkniętym katalogu kosztów określonym w załączniku 9 do Regulaminu konkursu. Prowadzenie 

warsztatów przez doradcę ds. przedsiębiorczości zgodnie z ww. załącznikiem nie stanowi usługi zleconej. 

 

29. Jakie dokumenty powinny poświadczać umiejętności trenerskie doradcy ds. 

przedsiębiorczości? (Czy taka osoba powinna mieć potwierdzone umiejętności trenerskie? 

Jeśli tak, to w jakiej formie?) 

Nie wymagamy dokumentów na etapie aplikowania. W toku kontroli będą Państwo musieli dowolnie 

udowodnić takie umiejętności (np. staż jako trenera, odpowiednie dyplomy etc.). 

 

30. W jakiej formie należy zatrudnić specjalistę ds. przedsiębiorczości? Czy może to być umowa o 

dzieło/zlecenia czy umowa o prace? 

Musi to być umowa o pracę. 

 

31. Jeśli zatrudnimy doradcę ds. przedsiębiorczości na umowę o prace to, czy może to być cześć 

etatu np. 1/3? 

Tak, chociaż będzie to podlegało ocenie merytorycznej – można uznać za nieefektywne np. doradzanie 

kilkudziesięciu osobom na 1/3 etatu. Wymiar zatrudnienia musi wynikać z wymiaru obowiązków i 

gwarantować efektywne doradzanie wszystkim potrzebującym tego  studentom.  
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#11. projekt zakłada monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu 

32. Jeśli na uczelni obecnie ABK ma w swoich zadaniach monitorowanie karier absolwentów,  

czy w ramach projektu będzie trzeba przewidzieć jakieś zadania z tym związane? 

Nie. Informacja o obecnym monitorowaniu karier absolwentów przez ABK musi się znaleźć we wniosku  

o dofinansowanie. Konieczność monitorowania powiązana jest także z kryterium dostępu #14. 

 

#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 rozpoczęciem projektu. Liczba zindywidualizowanych usług nie będzie mniejsza niż: 

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

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

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

33. W jaki sposób powinno się obliczać liczbę „indywidualnych usług w zakresie poradnictwa 

zawodowego” w odniesieniu do danych sprzed projektu i z okresu realizacji projektu? 

Indywidualna usługa w zakresie poradnictwa zawodowego związana jest z osobą, która otrzymała 

wsparcie w tym zakresie, jeśli np. student spotkał się z doradcą 3 razy, to jest to 1 usługa. 

 

34. W kryterium dostępu nr 12 wskazano, że 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 rozpoczęciem projektu z zarazem 

liczba zindywidualizowanych usług nie będzie mniejsza niż – 600 (dla uczelni kształcących 

powyżej 12000 studentów). Czy ta wartość 600 usług odnosi się do 1 roku czy do całego okresu 

realizacji projektu?  

Liczba odnosi się do całego okresu projektu. 

 

35. Uczelnia w ciągu ostatnich 3 lat udzieliła 1000 porad. Ilu porad, zgodnie z kryterium dostępu 

nr 12, będzie musiała udzielić w planowanym na 3 lata projekcie? 

 Przez cały 3 letni projekt uczelnia będzie musiała udzielić łącznie 1200 zindywidualizowanych usług 

w zakresie poradnictwa (wzrost o 20% w stosunku do 1000 udzielonych porad). 
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36. Czy do "indywidualnych usług poradnictwa zawodowego" będziemy wliczać rozmowy 

doradcze/konsultacje przeprowadzone przez doradców ds. przedsiębiorczości? 

Tak, wliczają się. 

 

37. W założeniach konkursu jest podane, że doradztwo zawodowe, coaching, doradztwo w 

zakresie przedsiębiorczości, to poradnictwo indywidualne zatem, co należy przyjąć za stawkę 

jednostkową, 

- liczbę udzielonych porad, liczbę osób? 

- czy może jest wymóg, że każde poradnictwo ma trwać ok. 8 godzin i wówczas za stawkę 

jednostkowa należy przyjąć godziny? 

Załącznik nr 9 określa maksymalne stawki wynagrodzenia dla doradców; w pozostałym zakresie IOK  

nie ingeruje w wysokość zatrudnienia. Musi ono być adekwatne do ilości wykonywanych obowiązków. 

 

#14. wartość docelowa wskaźnika „Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy 

kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia” 

ustalona przez projektodawcę jest większa niż zero.  

38. Czy jeśli student objęty wsparciem w projekcie znajdzie zatrudnienie przed zakończeniem 

edukacji, może zostać zaliczony do wskaźnika „Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów 

uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy  

od zakończenia kształcenia”? 

Taki student może zostać zaliczony do wskaźnika. 

39. Co ze studentami studiów niestacjonarnych, którzy już teraz pracują, czy wskaźnik będzie 

uznany, jeśli obejmiemy ich wsparciem w projekcie? 

Teoretycznie jest to dopuszczalne, choć może to zostać uznane w toku oceny lub kontroli za 

nieefektywne (wsparcie trafi de facto do osób go nie potrzebujących, bo już zatrudnionych). Co do 

zasady do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które znalazły zatrudnienie dzięki wsparciu z projektu.  

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

#1. Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną  

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

elementów kształcenia (5 pkt) 
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40. Czy konieczne jest formalne zawiązywanie partnerstwa z organizacją pracodawców w myśl  

art. 33, jeśli w ramach projektu zaplanujemy wspólną realizację jednego z zadań  

z tą organizacją? 

Nie ma wymogu formalnego partnerstwa. 

 

#5. Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura karier i organizacje pozarządowe  

lub organizacje pracodawców (5 pkt) 

41. Czy konieczne jest formalne zawiązywanie partnerstwa z organizacją pozarządową w myśl  

art. 33, jeśli w ramach projektu zaplanujemy wspólną realizację jednego z zadań z tą 

organizacją? 

Nie ma wymogu formalnego partnerstwa. 

 

#6 Odsetek absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie, kontynuujących 

kształcenie (na studiach I, II lub III stopnia) lub podejmujących w ciągu 6 m-cy od zakończenia 

kształcenia (max 10 pkt) 

42. Czy jeśli student objęty wsparciem w projekcie znajdzie zatrudnienie przed zakończeniem 

edukacji, może zostać zaliczony do wskaźnika „Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów 

uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy  

od zakończenia kształcenia”? 

Taki student może zostać zaliczony do wskaźnika. 

 

43. Czy absolwent naszej uczelni, po uzyskaniu wsparcia w ramach projektu, który zapisze się  

na kolejne studia I stopnia może być liczony do tego wskaźnika? 

Nie, kontynuować naukę należy na studiach wyższego stopnia – czyli osoba kończąca studia I stopnia 

musi iść na studia II stopnia. 

 

44. Czy wskaźnik będzie uznany, jeśli obejmiemy studentów studiów niestacjonarnych, którzy już 

teraz pracują wsparciem w projekcie? 
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Teoretycznie jest to dopuszczalne, choć może to zostać uznane w toku oceny lub kontroli za 

nieefektywne (wsparcie trafi de facto do osób go nie potrzebujących, bo już zatrudnionych). Co do 

zasady do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które znalazły zatrudnienie dzięki wsparciu z projektu.  

 

45. Czy można objąć wsparciem 100% studentów uczelni, tj. studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych, wszystkie roczniki? 

Teoretycznie tak, przy czym w toku oceny merytorycznej można uznać za nieefektywne wspieranie osób, 

które dopiero za parę lat (np. studenci I roku na I stopniu) będą szukały zatrudnienia. 

 

46. Absolwenci studiów I stopnia, którzy brali udział w projekcie, którzy będą kontynuować 

kształcenie na studiach II stopnia (nie pracujący) spełnią warunek dotyczący kryterium 

premiującego nr 6? 

Tak, spełnią. 

 


