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Edukacja filozoficzna 

Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej 

Planowana alokacja w konkursie wynosi 5 000 000 zł 

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 



Edukacja filozoficzna 

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są  
od 1 czerwca 2016 r. do dnia 8 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 

https://www.sowa.efs.gov.pl/


Edukacja filozoficzna 

Podstawowe 
informacje 

Kryteria dostępu 

Kryteria 
premiujące  

Katalog kosztów 



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 bądź 
niepubliczna 

KD 3: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować 
działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia 

wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie 
posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości 

kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek 
z kierunków w obszarze nauk humanistycznych i społecznych 

W konkursie nie dopuszcza się konstrukcji projektu partnerskiego, o 
którym mowa w art. 33 ustawy 



Współpraca ze szkołami  

KD 2: Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która wskaże 
minimum 1 gimnazjum i/albo szkołę ponadgimnazjalną, w której będzie 

realizowała zajęcia wspierające wśród uczniów rozwój kompetencji 
związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, 

samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką 

O wsparcie w projekcie będą mogły starać się jedynie uczelnie, które już 
na etapie wnioskowania wskażą współpracujące gimnazjum lub szkołę 

ponadgimnazjalną 



Okres real izacj i  i  wartość projektu  

KD 5: Maksymalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN 
Dopuszczalna wartość projektu NIE jest zależna od wielkości uczelni mierzonej liczbą 

studentów 

KD 4: Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż  
24 miesiące  



Zakres projektu  

KD 6: Projekt musi obejmować swoim zakresem 
merytorycznym wyłącznie prowadzone przez kadrę 
dydaktyczną uczelni, w ramach rozwoju jej III misji, 

fakultatywne zajęcia służące wspieraniu osób objętych 
kursami edukacyjnymi w ramach realizacji III misji uczelni 

kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym 
argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, 

logiką oraz heurystyką wśród uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 
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Kryter ia  premiujące  

KP 1: Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 

12 miesięczną, współpracę z gimnazjami lub szkołami 
ponadgimnazjalnymi w zakresie rozwijania trzeciej misji 

uczelni (10 pkt) 

KP 4: Wnioskodawca deklaruje, że działania merytoryczne 
przeprowadzone w projekcie będą realizowane, w takim samym 

rozmiarze, również w okresie minimum roku po zakończeniu 
projektu, bez wsparcia środków europejskich. 

Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji 
projektu musi być adekwatna pod kątem zakresu - liczby 

realizowanych zajęć i liczby uczniów z nich korzystających (10 pkt) 



Kryter ia  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 program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez 

więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. 
ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka (10 pkt) 

KP 3: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować 
działania w ramach projektu posiada/posiadają ocenę 

parametryczną A lub A+ (10 pkt) 
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Zapraszamy: 
 
filozofia@ncbr.gov.pl  


