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FAQ_2 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3.2016 
 

 
UWAGA OGÓLNA: W wypadku kosztów i wydatków wskazywanych przez IOK jako kwalifikowalne  
należy  mieć na uwadze, iż ich wysokość i zakres będą – pomimo potencjalnej kwalifikowalności  – 
podlegały weryfikacji w toku oceny merytorycznej, w odniesieniu do zakresu projektu i budżetu jako  
całości. 
 
1. Czy opisany w standardzie kosztów pierwszy rocznik studentów oznacza tylko pierwszy nabór na 

studia w ramach danego kierunku? Czy oznacza to, że nie ma możliwości sfinansowania zajęć dla 
kolejnych naborów studentów w ramach kierunku objętego projektem? 

 
Oznacza pierwszy nabór na studia w ramach danego kierunku.  
 
2. Pytanie w sprawie kryterium premiującego 1: Co najmniej 50 % studentów uczestniczących w 

kształceniu w ramach projektu stanowią cudzoziemcy. Co w przypadku jeśli na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zadeklaruje spełnienie KP1, ale następnie 
podczas realizacji projektu nie osiągnie tego kryterium premiującego? Wnioskodawca choć 
zrekrutował przewidzianą we wniosku ilość osób ogółem i te osoby ukończyły programy 
międzynarodowe kształcenia (a więc osiągnięto wskaźnik przewidziany we wniosku) to jednak 
wśród tych osób cudzoziemcy nie będą stanowić minimum 50% uczestników?  

 
W opisanym przypadku IOK dokonuje analizy, czy projekt otrzymałby dofinansowanie, gdyby punkty 
za kryterium premiujące nie zostały przyznane. W przypadku konkursu, w którym o przyznaniu 
dofinansowania decydowało spełnienie kryteriów wyboru oraz miejsce na liście rankingowej  
(ze względu na wysokość środków alokowanych na konkurs), jeśli analiza wykaże, że projekt  
bez punktów premiujących nie otrzymałby dofinansowania, będzie to oznaczało zwrot dofinansowania 
w całości. 
 
3. Czy koszt zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców powinien stanowić osobne zadanie  

w projekcie  i być rozliczany ryczałtem?   
 

Użyte w załączniku sformułowanie „ustalone ryczałtowo” nie jest tożsame z definicją kwot 
ryczałtowych wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ….. W założeniu IOK, 
koszty te powinny być one ujęte w umowie pomiędzy uczelnią a studentem cudzoziemcem, a ich 
rozliczenie powinno nastąpić w oparciu o listę plac. Koszty te nie powinny stanowić odrębnego zadania 
a ich ujęcie w budżecie projektu powinno nastąpić poprzez wskazanie nazwy pozycji oraz wskazanie 
stawki jednostkowej, liczby osób, liczby miesięcy. Sposób udokumentowania poniesienia wydatków 
uzależniony jest od wartości projektu. W przypadku projektów o wartości przekraczającej 100 000 euro 
istnieje obowiązek gromadzenia opisanych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (np. 
umowy, lista płac, potwierdzenie przelewu). W przypadku projektów o wartości poniżej 100 000 euro, 
projekt rozliczany jest z osiągniętych rezultatów. Nie ma więc obowiązku gromadzenia dokumentów 
potwierdzających poniesienia wydatków. W tej sytuacji dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie 
działania będą dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów projektu, określone we wniosku o 
dofinansowanie.   
 
Ponadto, limit 1 500 zł/miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemców 
biorących udział w projekcie nie jest wliczany do limitu 30 000 zł na uczestnika projektu. Koszty 
zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców wliczają się natomiast do limitu określającego 
maksymalną wartość projektu (kryterium dostępu nr 5).  
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4. Możliwe jest założenie w projekcie zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców przez cały czas 
uczęszczania ich na studia realizowane w ramach projektu. Przykładowo: studia licencjackie  
(6 semestrów) gdzie zajęcia projektowe będą realizowane w każdym miesiącu od października  
do czerwca - koszt utrzymania na poziomie 9 miesięcy x 3 lata x max 1 500 PLN= 40 500 PLN 
maksymalnie na jedną osobę. 

 
Koszty zakwaterowania i utrzymania mogą być ponoszone wyłącznie w okresie pobierania nauki  
przez cudzoziemców. Nie mogą być ponoszone w okresie wakacyjnym. 
 
5. Czy kosztem kwalifikowalnym są wyjazdy zagraniczne celem pozyskania wykładowców  

z zagranicy? 
 
NIE. Wydatek ten nie jest kosztem dopuszczalnym w ramach projektu. 

 
6. Czy są ograniczenia ilościowe w zakupach materiałów niezbędnych do realizacji nowych zajęć 

(drobne urządzenia o jednostkowym koszcie do 3500 zł netto)? 
 
NIE. Przy czym zasadność zakupu takich materiałów podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej 
wniosku. 

 
7. Czy w ramach projektu może być tworzona specjalność w języku obcym (obejmująca cały cykl 

kształcenia)? 
 

TAK, jest to dopuszczalne.  
 

8. Czy zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach 
międzynarodowego programu kształcenia można przewidzieć: "szkolenia i wizyty studyjne (w tym 
zagraniczne)" oraz "inne formy podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych" czy jedynie 
zaangażowanie profesorów z zagranicy? 
 

NIE. Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu możliwe jest finansowanie jedynie działań 
wymienionych w kryterium 9 tj.: 
- programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do 
cudzoziemców, 
- międzynarodowych programów studiów oraz organizację 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.  

 
9. W przypadku realizacji programu kształcenia w języku obcym (cały cykl kształcenia)  we wniosku o 

dofinansowanie należy: 
a) monitorować wskaźnik produktu "liczba międzynarodowych programów kształcenia 

uruchomionych przez uczelnie dzięki wsparciu EFS" oraz "liczba osób, które ukończyły 
międzynarodowe programy kształcenia uruchomione dzięki wsparciu z EFS" i wpisać wartości 
zgodne z liczbą uczestników programu kształcenia w języku obcym 

czy 
b) monitorować ww. wskaźnik produktu i wpisać w wartości "0" a dodatkowo wpisać nowe 

wskaźniki brzmiące np. "liczba programów kształcenia w języku obcym uruchomionych przez 
uczelnie dzięki wsparciu EFS", "liczba osób, które ukończyły programy kształcenia  w języku 
obcym uruchomione dzięki wsparciu z EFS"? 
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W projektach w konkursie 1/MPK/POWER/3.3/2016 jako wskaźnik rezultatu należy ująć „liczbę osób, 
które ukończyły międzynarodowe programy kształcenia uruchomione dzięki wsparciu z EFS”. Wartość 
tego wskaźnika należy określić jako liczbę osób, które ukończyły programy tj. uzyskały dyplom 
ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo należy ująć wskaźnik produktu „liczba międzynarodowych programów kształcenia 
uruchomionych przez uczelnie dzięki wsparciu EFS”, dla którego należy określić planową do osiągnięcia 
wartość. 
Wnioskodawca oprócz wskaźników obowiązkowych może określić także dodatkowe wskaźniki 
adekwatne do planowanych w ramach projektu działań. 
 
10. W przedmiotowym konkursie liczba cudzoziemców biorących udział w szkole letniej musi być równa 

liczbie cudzoziemców, którzy przejdą w ramach projektu pełen cykl kształcenia na studiach I lub II 
stopnia? 

 
TAK. Liczba cudzoziemców biorących udział w szkole letniej musi być równa liczbie cudzoziemców, 
którzy przejdą w ramach projektu pełen cykl kształcenia na studiach I lub II stopnia. 
 
11. Czy w szkole letniej muszą uczestniczyć dokładnie te same osoby, które będą brały następnie udział 

w cyklu kształcenia? 
 
TAK. Analogicznie do pytania 13 - w szkołach letnich muszą uczestniczyć te same osoby, które będą 
brały następnie udział w cyklu kształcenia. 
 
12. Czy dobrze interpretujemy zapisy regulaminu w obszarze celu projektu, jeśli zakładamy, że celem 

powinno być przygotowanie kadr – studentów polskich i z zagranicy - na potrzeby polskiego rynku 
pracy? Aby pozostali w Polsce i tutaj podjęli pracę? Czy też raczej chodzi o wypracowanie 
systemowych rozwiązań zwiększających dostępność „edukacji międzynarodowej”? (patrz pytanie 
nr 2 poniżej). 
 

Cel projektu musi być zgodny z celem POWER tj. poprawa dostępności międzynarodowych programów 
kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 
 
13. Jak należy rozumieć wymóg „uwzględnienia wniosków z analizy zgodności efektów kształcenia z 

potrzebami rynku pracy”, w przypadku włączenia nowych elementów dydaktyki? Jak czy chodzi o 
polski rynek pracy, czy również rynki zagraniczne?  
 

Wymóg ten wynika z przepisu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 
3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U. z 2014 poz.1370). 

 
14. Czy możliwe jest takie ułożenie zajęć wykładowcy z zagranicy (od 120 godzin do 240 godzin), aby 

można je było zrealizować w okresie np. 2-3 miesięcy? (większa intensywność zajęć w krótszym 
okresie). 
 

IOK dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że sposób organizacji zajęć nie wpłynie negatywnie 
na standard merytoryczny wsparcia.  
 
15. Jak należy rozumieć  termin „pracodawca zagraniczny” (KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 3)? Czy 

będzie pracodawcą zagranicznym pracodawca mający siedzibę za granicą ale oddział w Polsce? 
Albo spółka mająca siedzibę w Polsce ale zagraniczny akcjonariat? 

„Pracodawca zagraniczny” rozumiany jest jako pomiot działający poza granicami RP i nie posiadający 
przedstawicielstwa na terenie RP.  
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16. Czy do konkursu mogą aplikować jednostki uczelni wyższej publicznej w rozumieniu ustawy prawo 

o szkolnictwie wyższym (nie prowadzi kierunku studiów)  np. Szkoła Języka i Kultury Polskiej? 
Jednostka nie podlega ocenie PKA. 
 

Zgodnie z regulaminem konkursu (kryterium dostępu nr 1) Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła 
wyższa publiczna lub niepubliczna. 

 
17. Czy kwalifikowalne są koszty tłumaczenia na język angielski opisów kierunków, programów 

kształcenia i sylabusów poszczególnych modułów, wydziału, który będzie aplikować do konkursu? 
 

TAK, o ile związane będą z utworzeniem i prowadzeniem nowych elementów dydaktyki (programów 
kształcenia w językach obcych, międzynarodowych programów studiów, włączeniem wykładowców z 
zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach), w nowym, dotychczas nie 
realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule, w tym we współpracy ze środowiskiem 
międzynarodowym. Zasadność ponoszenia tego typu wydatków podlegać będzie weryfikacji na etapie 
oceny merytorycznej wniosku. 
 
18. Czy w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dla stawek wynagrodzenia zagranicznych 

wykładowców wystarczy rozesłanie zapytań cenowych do trzech wykładowców spełniających 
wskazane w uzasadnieniu kosztu wymagania kompetencyjne? Czy uśredniona wartość z trzech 
otrzymanych odpowiedzi będzie stanowiła adekwatne rozeznanie rynku? 

 
Nie. Na etapie planowania budżetu wnioskodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z 
zapisami załącznika nr 9 do Regulaminu – tj. winien zaplanować wynagrodzenia wypłacane w ramach 
projektu na poziomie odpowiadającym stawkom wypłacanym przez wnioskodawcę dydaktykom za 
prowadzenie analogicznych zajęć. Na etapie realizacji projektu – w przypadku zawierania umów 
cywilno-prawnych mają zastosowanie przepisy Wytycznych dotyczące zasady uczciwej konkurencji. 
 
 
19. Chcielibyśmy tak zaplanować projekt, aby studenci zagraniczni pojawili się tylko na szkole letniej 

(2-3 tyg.). Rozumiemy, że w takiej sytuacji studenci zagraniczni nie są objęci wsparciem dot. 
przygotowania ich do studiowania bądź pracy w Polsce - nie są uczestnikami w całym cyklu 
kształcenia. 

 
Taka działania nie są dopuszczalne. W ramach projektu nie będzie można finansować kosztów 
uczestnictwa w szkole letniej osób, które nie są uczestnikami projektu. W szkołach letnich muszą 
uczestniczyć te same osoby, które będą brały następnie udział w cyklu kształcenia. 
 
 
20. Czy szkoła letnia dla studentów zagranicznych może mieć miejsce pomiędzy I a II rokiem studiów 

międzynarodowych? Wynika to z faktu, że w na I roku studiów zajęcia będą prowadzone w języku 
obcym (rosyjski bądź angielski) natomiast II rok studiów i praktyka zawodowa będą się odbywać w 
j. polskim). Ewentualnie czy może być umiejscowiona między semestrami I roku studiów? 

 
Regulamin konkursu nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Decyzja co do sposobu realizacji 
poszczególnych działań należy do Wnioskodawcy i podlega weryfikacji  na etapie oceny merytorycznej 
wniosku. 
 
21. Czy w ramach szkół letnich jako weekendowe zajęcia integracyjne można organizować wycieczki 

do atrakcji turystycznych w regionie? Wtedy kosztem byłyby koszt wejściówek (do muzeów, 
obiektów) i dojazdy (zakładamy koszty rzędu 150 pln na uczestnika za zajęcia weekendowe).  
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Co do zasady ww. wydatki są dopuszczalne. Przy czym zasadność ich ponoszenia, racjonalność  
i efektywność podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku. 
 
22. W regulaminie konkursu w ramach Działania 3.3. MPK POWER str. 1 - 2.Partnerstwo, wskazane 

jest aby sposób i tryb wyboru partnera powinien być odpowiednio opisany we wniosku ze 
szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4.5 instrukcji.  W nowej instrukcji z dnia 22 
marca br. – wersja 1.3 str. 34-35 zalecania w kwestii wyboru i zapisów dotyczących partnera zostały 
usunięte (w porównaniu z poprzednią wersją instrukcji). Zatem proszę o informację, jak należy 
opisać kwestie partnerstwa we wniosku o dofinansowanie i czy w ogóle jest to konieczne w 
kontekście zapisów instrukcji. 

 
Wnioskodawców obowiązuje treść Regulaminu, w tym zawarte w nim wskazówki odnośnie sposobu 
wypełnienia wniosku o dofinansowanie (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie jest 
elementem pomocniczym w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie). Sposób i tryb wyboru 
wszystkich partnerów musi być odpowiednio opisany we wniosku, w sposób wskazujący na 
wypełnienie wymogów określonych w art. 33 ustawy. Z kolei sama realizacja projektu partnerskiego 
powinna zostać opisana zgodnie z częścią V Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie 
wnioskodawcy i partnerów Instrukcji. 
 
23. Czy można założyć, że realizacja programu kształcenia w języku obcym/międzynarodowy program 

studiów będzie kierowany tylko do cudzoziemców? 
 
TAK. Zgodnie z regulaminem konkursu (kryterium 9) realizacja programu kształcenia w języku 
obcym/międzynarodowy program studiów skierowana jest zarówno do studentów  
z Polski, jako i do cudzoziemców. 
 
24. Czy zagraniczni wykładowcy powinni zostać zaangażowani w ramach stosunku pracy czy możliwe 

jest zawarcie z nimi umów cywilno - prawnych? 
 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. Zaangażowanie wykładowców z zagranicy powinno 
się odbyć zgodnie z przepisami prawa jak i regulacjami obowiązującymi w uczelni w tym zakresie. 
 

 
25. Czy jest możliwe finansowanie kosztów dojazdów oraz noclegów zagranicznych wykładowców, 

którzy mają być zatrudniani w projekcie do realizacji zajęć? Tego rodzaju wydatki są niezbędne, 
ściśle związane z rodzajem udzielanego wsparcia i konieczne do poniesienia.  

 
IOK określiła w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu, że wynagrodzenia wypłacane w projekcie 
muszą odpowiadać stawkom wypłacanym przez wnioskodawcę dydaktykom za prowadzenie 
analogicznych zajęć. W związku z powyższym wnioskodawca ma możliwość zaplanowania w projekcie 
wynagrodzeń dla wykładowców z zagranicy w wysokości umożliwiającej im pokrycie kosztów podróży 
i utrzymania w Polsce.  
 
26. Kryterium premiujące nr 6 dotyczy prowadzenia zajęć przez zagranicznych wykładowców w 

wymiarze 240 h. Czy ma to być pełne 240h godzin dydaktycznych, czy ma to być forma współpracy 
dydaktycznej analogiczna do sytuacji opisanej dla kryterium dostępu nr 9, gdzie z wymaganej puli 
godzin tylko min. 50% musi mieć formę bezpośrednich zajęć dydaktycznych. 

 
Zgodnie z treścią kryterium wymóg dotyczy 240 h, przy czym IOK dopuszcza organizację tych zajęć 
analogicznie do kryterium dostępu nr 9. 
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27. Proszę o doprecyzowanie, jak IP rozumie definicję e-learningu, o którym mowa jest w regulaminie 
konkursu na np. str 12. Na uczelniach funkcjonują różnorodne formy e-learningu. Czy w ww. zapisie 
IP ma na myśli sytuację zajęć on-line, czyli taką, w której wykładowca jest w innym miejscy niż 
studenci (np. na swojej macierzystej, zagranicznej uczelni) i prowadzi wykład transmitowany na 
żywo dla studentów w polskiej uczelni? Czy też IP ma na myśli inną formę e-learningu, tzn. taką, w 
której przygotowywany jest interaktywny kurs elektroniczny składający się z określonej liczby 
interaktywnych slajdów (tzw. ekranów), który student może w dowolnym miejscu, w dowolnym 
czasie samodzielnie odtworzyć/zrealizować za pośrednictwem internetu i nie wymaga on 
obecności/udziału osób trzecich, w tym wykładowcy. Wówczas kluczowym kosztem jest koszt 
przygotowania tzw. kontentu kursu e-learningowego, czyli jego treści merytorycznej. Jeśli IP ma na 
myśli drugą z ww. form, to na podstawie regulaminu i FAQ rozumiemy, że nie jest możliwe 
finansowanie żadnych wydatków związanych z tą formą.  

 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w zakresie formy zajęć e-lerningowych. Określono natomiast rodzaj 
wydatków, które mogą w ramach projektu zostać sfinansowane tj. koszty  związane tylko z 
prowadzeniem zajęć, bez kosztów tworzenia platform i wytwarzania materiałów do zajęć.  

 
28. Proszę o potwierdzenie czy są w tym programie wskaźniki wymagane do spełnienia już po 

zakończeniu projektu i finansowania (np. kontynuacja w kolejnych latach). 
 

Zgodnie z regulaminem konkursu wskaźniki obligatoryjne to: 

 Liczba międzynarodowych programów kształcenia uruchomionych przez uczelnie dzięki wsparciu  
z EFS; 

 Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia. 
 
W niniejszym konkursie IOK nie wprowadziła wymogów w zakresie trwałości. Niemniej jednak  
z punktu widzenia celów  konkursu należy założyć, iż uruchomione nowe lub zmodyfikowane kierunki 
będą prowadzone również po  zakończeniu projektu. 
 
29. Czy wiadomo, jaką część grupy rekrutacyjnej muszą stanowić cudzoziemcy, a jaką studenci z Polski? 
 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. Niemniej jednak w celu spełnienia kryterium 
premiującego 1 i uzyskania dodatkowych 10 pkt, co najmniej 50% uczestników powinno być 
cudzoziemcami.  

 
30. Czy w ramach partnerstwa zrekrutowani studenci będą mogli realizować po jednym semestrze na 

każdej z uczelni partnerskich? 
 
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym w art. 168 przewiduje możliwość prowadzenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wspólnie przez różne uczelnie i 
instytucje naukowe na podstawie zawartego przez nie porozumienia. Przy czym, ze względu na fakt, że 
konkurs 1/MPK/POWER/3.3/2016 nie jest konkursem na projekty współpracy ponadnarodowej 
podmioty zawierające porozumienie muszą być podmiotami polskimi. 

 
31. Czy wsparciem w projekcie mogą zostać objęci studenci z krajów spoza Unii Europejskiej, w tym 

uchodźcy. 
 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. Niemniej jednak należy zweryfikować czy osoby 
posiadające status uchodźców będą mogły uczestniczyć w projekcie przez cały okres jego realizacji. 
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32. Uprzejmie proszę o pomoc w interpretacji kryterium dostępu nr 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 są wsparte 
monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w ramach 
projektu". Czy dobrze rozumiemy (w oparciu o Państwa odpowiedź na pytanie 5 w FAQ), że nie 
mamy obowiązku spełnienia kryterium 11 gdy: 

 na uruchomiany kierunek studiów realizowany w języku obcym nie zgłoszą się w procesie 
rekrutacji obcokrajowcy? 

 
Tak, kryterium dostępu dotyczy obowiązku organizacji zajęć i monitoringu losów cudzoziemców. 

  
33. Czy po za kończeniu realizacji projektu będzie możliwe wykorzystanie materiałów dydaktycznych 

(sylabusów, programów studiów, itp.) powstałych w ramach projektu, do prowadzenia zajęć na 
odpłatnych studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i doktoranckich? 

 
Tak, pod warunkiem, że materiały te zostały wykorzystane do realizacji dydaktyki w projekcie oraz, że 
opłaty pobierane od słuchaczy studiów podyplomowych i studentów studiów doktoranckich będą 
skalkulowane na odpowiednio niższym poziomie. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do 
ujęcia informacji o planowanym sposobie wykorzystania materiałów w części wniosku dotyczącej 
trwałości. 

 
34. W związku z konkursem Nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na poprawę dostępności międzynarodowych 

programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla 
cudzoziemców, mam następujące pytania: 
a) czy 1500 zł/miesięcznie na utrzymanie i zakwaterowanie studentów cudzoziemców możemy 

przyznać także w okresie wakacyjnym, czy tylko w okresie trwania roku akademickiego? 
 
Kwota 1 500 zł/miesięcznie na utrzymanie i zakwaterowanie studentów cudzoziemców dotyczy okresu 
w którym uczestniczy on w kształceniu. 

 
b) czy do wskaźnika rezultatu "Liczba osób, które ukończyły międzynarodowe programy 

kształcenia..." możemy przyjąć 90%? Przyjęcie 100% studentów obarczone jest bardzo dużym 
ryzykiem. 
 

Tak, jest to dopuszczalne, przy czym ocena zakładanych wskaźników będzie przedmiotem oceny 
wniosku. 

 
35. Czy w świetle pyt. 5 FAQ oraz zapisu regulaminu w pkt 6 "zakres projektu" - wnioskujemy, iż 

możemy utworzyć międzynarodowe programy kształcenia z dedykacją dla cudzoziemców i polskich 
kandydatów na studia, a ostatecznie zrekrutować tylko polskich studentów (bo np. brak chętnych 
cudzoziemców) i realizować MPK tylko z polskimi studentami? 

 
Tak jest to dopuszczalne. 

 
36. W świetle pyt. 24 FAQ - czy możliwe jest zaliczenie do formuły MPK studiów takich, które przewidują 

iż studenci polscy 50% studiów realizują za granicą, a 50% w Polsce (wtedy zagraniczni studenci 
przyjeżdżają do Polski). De facto pełen cykl studiów nie będzie realizowany na Uczelni polskiej 
aplikującej o środki bo połowa cyklu odbywa się na uczelni zagranicznej -  partnerskiej. Czy wg 
powyższego dla takiej formy realizacji studiów o podwójnym dyplomie pełen cykl kształcenia z 
definicji Regulaminu konkursu można zawęzić do części cyklu kształcenia realizowanego na Uczelni 
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polskiej? Czy jeśli jednak studenci muszą być objęci całym cyklem kształcenia (realizowanym i w 
Polsce i za granicą)  to możemy finansować działania realizowane za granicą, kiedy studenci polscy 
przebywają w uczelni partnerskiej? 

 
Ze względu na fakt, że konkurs 1/MPK/POWER/3.3/2016 nie jest konkursem na projekty współpracy 
ponadnarodowej nie jest dopuszczalne finansowanie kosztów działań realizowanych poza granicami 
kraju. 
 
37. W załączniku nr 9 zostało napisane, że w ramach projektu mogą być finansowane koszty 

utworzenia nowych elementów dydaktyki . Czy to oznacza, ze kosztem może być dostosowanie 
funkcjonującego na uczelni programu nauczania do wymogów współpracy międzynarodowej 
opisanej w niniejszej dokumentacji konkursowej (np. uwzględnienie określonej liczby wykładowców 
z zagranicy jako prowadzących zajęcia)? 

 
TAK, jest to dopuszczalne. 

 
38. Czy w ramach konkursu jest możliwy zakup środków trwałych niezbędnych do efektywnego 

wdrożenia międzynarodowego programu studiów? 
 
Tak, jest to dopuszczalne lecz podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej projektu. 

 
39. W załączniku nr 9 podano , że „przynajmniej jeden z elementów zaplanowanego wsparcia w 

projekcie musi być uczestnikom udzielony w każdym semestrze toku kształcenia przez cały cykl 
kształcenia” . Jak rozumieć sformułowanie element wsparcia? 

 
Sformułowanie to form działań wymienionych w kryterium dostępu nr 9 tj. 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. 
 
40. Koszt utrzymania i zakwaterowania cudzoziemców nie może przekroczyć 1500 zł/m-c. Czy 

Wnioskodawca może zapewnić w projekcie utrzymanie i zakwaterowanie tylko dla części 
uczestników na podstawie np. najlepszych wyników w nauce, niskich dochodów? 

 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. W regulaminie konkursu dopuszczono ponoszenie 
kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemców nie przekraczającej 1 500 zł/miesięcznie, 
natomiast sposób udzielania wsparcia jest decyzją Wnioskodawcy i jak pozostałe elementy projektu 
podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej projektu. 

 
41. Projekt musi przewidywać w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące  przygotowania 

cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce.  
 
TAK. Jeśli projekt zakłada udział cudzoziemców to zgodnie z treścią kryterium nr 11 projektu musi 
przewidywać w ramach cyklu kształcenia zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do 
kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. 
 
42. Czy zajęcia realizowane w ramach szkoły letniej wliczają się do cyklu kształcenia? To znaczy czy w 

ramach szkoły letniej można zrealizować  zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do 
kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce?  
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Tak, szkoła letnia wlicza się do cyklu kształcenia.  

 
43. Szkoła letnia to forma wsparcia nieobjęta programem kształcenia, czyli jeśli w programie 

kształcenia jest j. polski dla cudzoziemców to w ramach szkoły letniej takie wsparcie już nie może 
być świadczone? 

 
Nie powinno być świadczone, z uwagi na brak racjonalności i efektywności realizacji tych samych 
działań w stosunku do tych samych beneficjentów.  

 
44. Czy w ramach jednego projektu jest możliwość  realizacji pełnego cyklu kształcenia na studiach I 

stopnia i II stopnia? 
 
Jest to dopuszczalne. 
 
45. Czy w ramach projektu jest możliwość realizacji praktyk/staży? 
 
Realizacja staży nie jest przedmiotem niniejszego konkursu a więc nie ma możliwości ich finansowania 
w ramach projektu. IOK natomiast dopuszcza realizację praktyk studenckich o ile ich realizacja jest 
zgodna z kryterium dostępu nr 9.  

 
46. Czy w projekcie partnerem może być uczelnia zagraniczna?  Jeśli tak – to jakie kryteria dostępu ma 

spełnić? 
 
Ze względu na fakt, że konkurs 1/MPK/POWER/3.3/2016 nie jest konkursem na projekty współpracy 
ponadnarodowej nie jest dopuszczalne zawieranie partnerstwa z podmiotami spoza granic kraju 

 
47. Czy w przypadku realizacji projektu w partnerstwie obowiązkowe jest załączenie do wniosku o 

dofinansowanie umowy partnerskiej? 
 
Na etapie składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nie jest wymagane 
przedstawienie umowy partnerskiej.  

 
48. Czy w konkursie możliwe jest finansowanie wydatków ponoszonych poza Polską, w tym poza 

terytorium UE? Chodzi o sytuacje, w której część zajęć odbywa się w zagranicznej uczelni 
partnerskiej. Jeśli tak, to czy na ten rodzaj wydatków jest jakiś limit (np. maksymalny % w łącznej 
wartości projektu)? 

 
Ze względu na fakt, że konkurs 1/MPK/POWER/3.3/2016 nie jest konkursem na projekty współpracy 
ponadnarodowej nie jest dopuszczalne finansowanie kosztów działań realizowanych poza granicami 
kraju.  
 
49. Czy zagraniczna uczelnia partnerska uczestnicząca w realizacji studiów, jako uczelnia wystawiająca 

studentom drugi dyplom , musi być formalnym partnerem projektu? 
 

Ze względu na fakt, że konkurs 1/MPK/POWER/3.3/2016 nie jest konkursem na projekty współpracy 
ponadnarodowej nie jest dopuszczalne zawieranie partnerstwa z podmiotami spoza granic kraju. 
 
50. W  zał. nr 9 limit kosztów dot. zakwaterowania i utrzymania na 1 cudzoziemca został określony na 

poziomie 1500 PLN miesięcznie. Zakładając że wymogiem konkursu jest objęcie wsparciem całego 
cyklu kształcenia KD 4 (I stop na uczelni technicznej trwa 72 m-ce; bez okresu wakacyjnego) to suma 
maks kosztów przypadająca na 1 cudzoziemca (bez kosztów wykładów, warsztatów i innych działań 
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przewidzianych w proj.) wynosi 48000 PLN (w przypadku studiów I stopnia (licencjat-27 m-cy) 
koszty wynoszą 40 500 PLN. Czy w ramach przedmiotowego konkursu należy rozdzielnie traktować 
koszty przypadające na studenta/kę z Polski i studenta/kę z zagranicy? 

 
Zgodnie z zapisami załącznika 9 limit 1 500 zł miesięcznie przeznaczony na koszty utrzymania i 
zakwaterowania cudzoziemców w czasie odbywania nauki nie wlicza się limitu 30 000 zł na uczestnika 
projektu. 

 
51. Czy pod sformułowaniem "utrzymanie" należy rozumieć tylko koszty wyżywienia? 

 
Nie. Ze względu na ryczałtowy charakter tego świadczenia na etapie realizacji projektu uczelnia nie 
będzie weryfikować, na jakie cele student z zagranicy przeznaczył te środki.  

 
52. Czy w projekcie można sfinansować koszty przygotowania nowego programu kształcenia? 

 
Tak, jest to dopuszczalne. 
 
53. Czy wykładowcą z zagranicy może być Polak od lat pracujący za granicą? 
 
Tak, jest to dopuszczalne. 
 
54. Przykład: Uczelnia planuje przyjąć na studia objęte projektem 50% studentów z zagranicy i 50% z 

Polski, przy czym planuje się, że spośród obcokrajowców tylko połowa tj. 25% będzie miała Kartę 
Polaka i/lub obywatelstwo UE/EOG. Zatem 25% obcokrajowców nie będzie objęta 
dofinansowaniem na dydaktykę ponieważ pochodzić będzie spoza UE/EOG i nie będzie miała Karty 
Polaka. Zatem czy uczelnia może pobierać w ramach projektu czesne od studentów będących 
cudzoziemcami, którzy studiują na zasadach odpłatności (czyli od studentów, którzy nie studiują na 
zasadach obowiązujących Polaków) czy też koszty dydaktyki w takim przypadku są kwalifikowane 
w wysokości 1/4? Jeśli nie są kwalifikowane, to z jakich środków uczelnia ma opłacić 
wykładowców? 

 
Zgodnie z zapisami załącznika 9 do regulaminu konkursu uczelnia może pobierać od studenta czesne, 
lecz powinno ono być tak skalkulowane aby uwzględniało jedynie koszty zajęć nieobjętych projektem. 
Oznacza to, iż do czesnego nie mogą zostać wliczony koszty zajęć (w tym wynagrodzenie 
wykładowców) finansowanych w ramach projektu. Prawidłowość sporządzenia przedmiotowej 
kalkulacji podlegać będzie kontroli na etapie realizacji projektu. 
 
55. Czy dopuszczalne jest, aby w ramach projektu stworzyć szkołę letnią tylko i wyłącznie dla 

uczestników studiów doktoranckich? Czy też swoją ofertę powinniśmy skierować do wszystkich 
studentów? 
 

Nie jest dopuszczalne. Szkoła letnia jest działaniem skierowanym do studentów objętych pełnym 
cyklem kształcenia w ramach międzynarodowych programów studiów a więc studentów I lub II stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich.  
 
56. Czy w ten konkurs wpisywałby się interdyscyplinarny i nowatorski program kształcenia w ramach 

studium podyplomowego z zaproszeniem zagranicznych wykładowców?  
 

Nie, organizacja studium podyplomowego nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. 
 
57. Jak rozumieć zdanie z Załącznika 9 "W ramach projektu kwalifikowalne mogą być koszty organizacji 

międzynarodowych szkół letnich wyłącznie dla pierwszego rocznika studentów objętych 
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projektem." Czy to znaczy, że jeżeli projekt dotyczy studiów magisterskich, to mogą w Szkole brać 
udział studenci po I roku studiów, ale przez kilka lat, tak długo jak trwa projekt, czy też że można 
uzyskać dofinansowanie tylko raz, zaraz po rozpoczęciu projektu, a za rok już w ogóle? 

 
„Pierwszy rocznik” rozumiany jest jako cykl kształcenia. Oznacza to, iż w przypadku studiów 
magisterskich rozpoczęcie udziału w projekcie następuje w momencie rozpoczęcia nauki na pierwszym 
roku studiów a zakończenie udziału w projekcie następuje w momencie uzyskania dyplomu magistra 
kierunku objętego wsparciem. Przytoczony zapis nie oznacza jednak, iż szkoły letnie muszą być 
organizowane po I roku studiów. Decyzja o ich organizacji należy do wnioskodawcy. Niemniej jednak 
uczestnik projektu w szkole letniej może brać udział tylko raz w ciągu całego okresu kształcenia. 

 
58. Czy możemy rozliczyć wynagrodzenie wykładowcy z zagranicy, który będzie prowadził zajęcia ujęte 

w programie kształcenia na dowolnym kierunku prowadzonym w Uczeni? Uczelnia otrzymuje 
dotację z budżetu m.in. na realizację programów kształcenia – co w związku z tym możemy 
sfinansować? 

 
Możliwe jest sfinansowanie działań nowych, nie realizowany przez uczelnie w poprzednich latach. 

 
59. Wsparciem zostaną objęci studenci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 

2017/18,  studia lekarskie trwają 6 lat -  zakończenie kształcenia nastąpi w czerwcu 2023 roku.  
Zgodnie z kryterium nr 11, po zakończeniu kształcenia obcokrajowcy biorący udział w projekcie 
muszą zostać objęci 12 miesięcznym monitoringiem ich losów - koniec monitoringu lipiec 2024 r.  
Czy monitoring jest odrębnym zadaniem w projekcie, czy powinien zostać ujęty w ramach trwałości 
projektu? 
 

Monitoring nie może być zadaniem w projekcie, będzie bowiem realizowany już po zakończeniu 
projektu. Zakres zależy od uczelni, która sama wybiera sposób monitorowania. Weryfikacja 
monitoringu może być przedmiotem kontroli, jak i zapytań IP. 
 
60. Czy tworząc nowe elementy dydaktyki zapisane w regulaminie (np., zatrudnienie wykładowców z 

zagranicy) uczelnia jest zobowiązana do zachowania trwałości/ciągłości  tego działania po 
zakończeniu finansowania projektu?   

 
W ramach niniejszego konkursu nie wprowadzono wymogów w zakresie trwałości. 

 
61. Czy zakładając wprowadzenie w ramach pełnego cyklu kształcenia przedmiotów w języku obcym 

(ale tylko do części przedmiotów) a do tego otwarcie międzynarodowej szkoły letniej – czy takie 
działania są wystarczające do przedłożenia projektu? 

 
Takie działania są dopuszczalne. 

 
62. Zakładacie Państwo objęcie konkursem jednolite studia magisterskie, a maksymalny wymiar 

projektu wynosi 6 lat – a co ze studentami sześcioletnich studiów magisterskich (np. kierunek 
konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych). 

 
Jeśli cykl kształcenia w ramach danego kierunku trwa więcej niż 72 miesiące, w ramach niniejszego   
konkursu nie będzie możliwe  finansowanie nowych programów kształcenia w językach obcych czy 
międzynarodowych programów studiów. 

 
63. Kryterium dostępu nr 7 mówi o tym, iż działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego 

programem kształcenia na danym kierunku i tym samym nie są finansowane ze środków  
z budżetu państwa. Jeżeli istniejący kierunek na studiach stacjonarnych finansowany standardowo 
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na uczelni wyższej publicznej ze środków BP, zostanie w ramach projektu zmodyfikowany o np. 
nowy program bądź tłumaczenie przedmiotów na język angielski w pełnym wymiarze to przecież 
nie zmiana to faktu, iż nadal to jest dydaktyka  podstawowa finansowana ze środków publicznych 
(studia te nie staja się tym samym płatne). W jaki sposób można to pogodzić z wymogami 
konkursu?  

 
W ramach projektu możliwe jest więc sfinansowanie kosztów modyfikacji, które nie są możliwe do 
sfinansowania w ramach otrzymywanej dotacji. 

 
64. Czy koszty rekrutacji wykazane w kosztach bezpośrednich mogą być wydatkiem kwalifikowalnym? 

 
Nie jest to koszt kwalifikowany – koszty rekrutacji mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. 

 
65. Czy uczelnia z liczbą studentów poniżej 4 tys. może złożyć 2 lub 3 wnioski na łączną kwotę 

przekraczającą regulaminowe 1,5 mln zł? 
 

Jedna uczenia może złożyć większa liczbę wniosków, a ich maksymalna wartość liczona jest odrębnie 
dla każdego wniosku (kwoty nie sumują się w ramach uczelni). Oznacza to, iż w podanym przykładzie 
wartość każdego ze złożonych wniosków nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln zł.  
 
66. Czy na pokrycie wkładu własnego w projekcie można pobrać opłaty od uczestników? 
 
Nie jest to dopuszczalne. IOK dopuszcza możliwość pobierania od studenta czesnego, lecz powinno 
ono być tak skalkulowane aby uwzględniało jedynie koszty zajęć nieobjętych projektem. Oznacza 
to, iż do czesnego nie mogą zostać wliczone koszty finansowane w ramach projektu. 

 
67. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zakupić podręczniki, skrypty, czasopisma branżowe 

w języku obcym, które umożliwią pełną realizację programu międzynarodowego? 
 

Co do zasady wydatki takie są dopuszczalne. Przy czym zasadności ich ponoszenia, racjonalność  
i efektywność podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku 

 
68. Czy studenci realizujący studia w ramach programu międzynarodowego objętego projektem mogą 

zrealizować część studiów za granicą w ramach programu Erasmus? 
 

Nie mogą być wykazywani jako uczestnicy projektu, bowiem co do zasady nie przechodzą oni całego 
cyklu kształcenia (nie będą tez otrzymywać wsparcia w każdym semestrze). 

 
69. Czy studenci programu Erasmus będący na wymianie w naszej uczelni, mogą uczestniczyć w 

zajęciach objętych projektem? 
 

Nie mogą być wykazywani jako uczestnicy projektu, bowiem co do zasady nie przechodzą oni całego 
cyklu kształcenia. 

 
70. Jak, w odniesieniu do kryterium premiującego dotyczącego udziału 50% cudzoziemców, możemy 

zdefiniować tę grupę? Czy cudzoziemcem jest osoba posiadająca obywatelstwo inne niż polskie, czy 
może posiadać dwa obywatelstwa (w tym polskie)?  

 
Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Natomiast cudzoziemca będącego 
obywatelem dwóch lub więcej państw traktuje się jako obywatela tego państwa, którego dokument 
podróży stanowił podstawę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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71. W dotychczasowych FAQ pojawiła się informacja, że w ramach budżetu projektu MPK nie można 
finansować stypendiów dla uczestników. Rozumiemy jednak, że pomoc socjalna oraz środki 
stypendialne za wyniki w nauce pochodzące z budżetu państwa mogą być wypłacone uczestnikom 
projektu jeśli uzyskają do tego prawa w myśl obowiązujących przepisów regulujących ich wypłatę? 

 
Nie jest to wydatek kwalifikowany w ramach niniejszego konkursu. W ramach projektu można jedynie 
sfinansować działania związane z utworzeniem i prowadzeniem nowych elementów dydaktyki , w 
nowym, dotychczas nierealizowanym przez wnioskodawcę zakresie.  

 
72. Zakładamy realizację Projektu powyżej kwoty ryczałtowej. W budżecie przewidujemy koszty 

utrzymania dla np. 5 cudzoziemców. Czy jeśli w trakcie realizacji Projektu (rekrutacji na studia) 
ostatecznie nie zrekrutujemy założonej liczby cudzoziemców i spowoduje to automatycznie 
oszczędności (niewydatkowanie środków na utrzymanie cudzoziemców) - i po tych oszczędnościach 
Projekt kwalifikowałby się do kwot ryczałtowych to realizujemy taki Projekt jako ryczałtowy czy 
nie?  

 
Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 od momentu podpisania umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposoby rozliczania 
wydatków uproszoną metodą na rozliczanie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i 
odwrotnie. 

 
73. Czy koszty wynagrodzeń pracowników naukowych, lektorów zatrudnionych na uczelni, 

zaangażowanych w projekcie, mogą stanowić wymagany wkład własny  projektu? 
 
Tak jest to dopuszczalne o ile wydatek ten jest zgodny z załącznikiem 9 do regulaminu konkursu. 
  
74. Czy wniosek w konkursie może składać instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk? 
 
NIE. Zgodnie z regulaminem konkursu (kryterium dostępu nr 1) Wnioskodawcą może być wyłącznie 
szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna. 
 
75. Jak należy mierzyć wskaźnik rezultatu "Liczba osób, które ukończyły międzynarodowe programy 

kształcenia"- czy należy liczyć studentów, którzy zakończyli zajęcia na ostatnim semestrze, - czy 
liczyć studentów, którzy uzyskali dyplom? 

 
Zapis  "Liczba osób, które ukończyły międzynarodowe programy kształcenia" należy rozumieć jako 
liczbę osób, które ukończyły kształcenie i uzyskały dyplom. 

 
76. Czy opracowanie programu kształcenia może trwać ok roku? Wynika to z długiego czasu 

opiniowania przez uczelniane organy kolegialne (Komisja ds. jakości kształcenia, Komisja 
programowa, Rada Wydziału, Senat itp.). 

 
Tak, jest to dopuszczalne.  

 
77. Czy w ramach projektu można uruchomić i zrealizować nową specjalność, czy tylko kierunek? 

 
IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. 

 
78. Czy zagraniczny wykładowca w trakcie wykonywania zadań w ramach projektu musi być 

równolegle zatrudniony na innej uczelni zagranicznej? 
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IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. 
 
79. Wnioskodawca ma zamiar dostosować istniejący program kształcenia do wymogów 

międzynarodowych i stworzyć międzynarodowy program studiów, umożliwiający studiowanie w 
języku angielskim zarówno studentom z Polski, jak i z zagranicy. W związku z tym, czy w ramach 
projektu istnieje możliwość sfinansowania i prowadzenia wszystkich przedmiotów kierunku, w tym 
przedmiotów kształcenia ogólnego? Wnioskodawca zakłada przygotowanie wszystkich 
przedmiotów w nowym zakresie, we współpracy ze środowiskiem międzynarodowym. 

 
W przypadku dostosowania już istniejących programów, wydatkiem kwalifikowanym będą tylko nowe 
elementy, nie występujące w programie wcześniej. 

 
80. Czy wnioskodawca decydując się na realizację programów kształcenia w językach obcych, 

skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców, ma możliwość 
zorganizowania i sfinansowania międzynarodowej szkoły letniej w ramach projektu? 

 
Tak, jest to dopuszczalne o ile realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych 
zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców będzie realizowana przez pełen cykl kształcenia. 
 
81. Zgodnie z załącznikiem nr 9 standardy dotyczące kosztów w projekcie, w ramach projektu 

finansowane mogą być wyłącznie koszty utworzenia i prowadzenia nowych elementów dydaktyki. 
Czy w związku z tym w ramach projektu dopuszczalne jest sfinansowanie przygotowania sylabusów 
i manuali niezbędnych do prowadzenia zajęć (jest to koszt utworzenia nowych elementów 
dydaktyki)? 

 
Co do zasady jest to koszt dopuszczalny. Przy czym zasadności ich ponoszenia, racjonalność  
i efektywność podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku. 

 
82. Czy w przypadku cudzoziemców uczestniczących w projekcie kwalifikowalne są koszty utrzymania 

i zakwaterowania na terenie Polski w całym okresie studiów, tj., przez 3 lata  - 33 miesiące w 
przypadku studiów licencjackich, zakładając początek studiów na 1 X 2017, a koniec na 30.06.2020, 
w tym okres wakacji? 

 
Zgodnie z treścią zapisów załącznika 9 koszty utrzymania i zakwaterowania na terenie RP mogą być 
ponoszone w okresie pobierania nauki, wyklucza to więc możliwość finansowania tych wydatków w 
okresie wakacyjnym. 

 
83. Czy w  ramach kryterium dostępu nr 11: „Czy projekt przewiduje w ramach cyklu kształcenia zajęcia 

dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia 
zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Czy działania te są wsparte monitoringiem losów 
obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w ramach projektu.”, 
wnioskodawca powinien zaplanować i uwzględnić w budżecie zajęcia, jak pisanie CV w języku 
polskim, trening rozmowy kwalifikacyjnej itp.? Czy tego typu zajęcia mają być skierowane 
wyłącznie do cudzoziemców, czy tez mogą stanowić element programu studiów, w którym wezmą 
udział zarówno studenci z zagranicy, jak i Polacy? Czy w ramach tego kryterium istnieje możliwość 
zaplanowania i sfinansowania dla cudzoziemców zajęć z języka polskiego? 

 
Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 11 nie zostały wprowadzone żadne konkretne rozwiązania 
dotyczących rodzaju wsparcia udzielonego cudzoziemcom w zakresie ich przygotowania do 
kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. 
Decyzja ta leży po stronie wnioskodawcy i powinna zostać podjęta w oparciu o rzetelne analizy potrzeb, 
co pozytywnie wpłynie na efektywność podejmowanych działań.  
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Treść przedmiotowego kryterium ogranicza pomoc do studentów cudzoziemców, biorących udział w 
projekcie.  

 
84. Kryterium Premiujące 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. Czy limit 240 h dotyczy każdego jednego wykładowcy z 
zagranicy? Czy stanowi sumę godzin dydaktycznych prowadzonych przez kilku wykładowców? 

 
Aby spełnić kryterium premiujące nr 6 wnioskodawca musi przewidzieć w projekcie zaangażowanie co 
najmniej połowy spośród wykładowców z zagranicy w wymiarze co najmniej 240 godzin (nie krócej niż 
przez dwa semestry) każdy. 

 
85. Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce, mają obowiązek wnoszenia opłat za studia, co reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 
badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406). Na Politechnice 
Częstochowskiej taka opłata wynosi 960 euro/semestr studiów w języku angielskim. Pytanie brzmi, 
czy taka opłata może być kosztem projektu?  

 
Opłata wnoszona przez cudzoziemców na podstawie ww. rozporządzenia nie może być przeznaczona 
na finansowanie tych działań, które objęte są zakresem projektu.  

 
86. Czy w kosztach projektu możemy ująć tylko te elementy które będą realizowane przez 6 lat w 

ramach nowego międzynarodowego modułu studiów? Podstawowy program kształcenia dla 
kierunku lekarskiego który nie byłby realizowany w ramach modułu byłby finansowany z budżetu 
państwa lub czesnego studentów? 

 
Tak, jest to dopuszczalne. 

 
87. Czy w ramach konkursu MPK istnieje możliwość realizacji takiego programu studiów 

międzynarodowych, w ramach których nauczanie odbywa się tylko w jakiejś części (np. w 50%) w 
języku obcym? W pozostałej części nauczanie odbywałoby się w języku polskim. 

 
Tak, Regulamin konkursu nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. 
 
88. Czy pod pojęciem "szerokiego grona odbiorców" pozostałych 60h zajęć prowadzonych przez VP, o 

którym mowa na str. 12 Reg. Konk., można rozumieć np. uczniów szkół średnich, uczestników 
studiów podyplomowych, uczestników konferencji naukowych, uczestników uniwersytetu trzeciego 
wieku, czy też wyłącznie kwalifikowanych uczestników projektu, czyli studentów rocznika objętego 
wsparciem projektowym bądź w ogóle studentów? 
Przez „szerokie grono odbiorców” należy rozumieć uczestników projektu oraz inne osoby 
uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, przy czym obowiązkowo w innych formach 
dydaktycznych (o których mowa w kryterium dostępu nr 9) muszą każdorazowo brać udział także 
uczestnicy projektu.  

 
Jako szerokie grono odbiorców należy rozumieć – zgodnie z dokumentami programowymi w zakresie 
Osi III PO WER – wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. 
 
89. Czy VP mogą prowadzić zajęcia dla studentów - np. wykłady monograficzne w języku obcym - NIE 

objętych ani międzynarodowym programem studiów ani programem kształcenia w językach 
obcych? 
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Tak, tego rodzaju wykłady monograficzne należy traktować jako „inne formy zajęć”, przy czym muszą 
w nich brać udział także uczestnicy projektu.  

 
90.  Czy realizując program kształcenia w języku obcym w całym cyklu kształcenia i nie realizując 

jednocześnie międzynarodowego programu studiów, można zrealizować dodatkowo 
międzynarodową szkołę letnią, czy też międzynarodowa szkoła letnia jest formą wsparcia 
powiązaną jedynie z międzynarodowym programem studiów (drugi typ kwalifikowalnego projektu 
w ramach konkursu)? 

 
Organizacja międzynarodowych szkół letnich jest elementem, który można realizować wyłącznie w 
przypadku realizacji międzynarodowego programu studiów. 

 

91. Konkurs dopuszcza m.in. realizację międzynarodowych programów studiów. Przepisy o 
szkolnictwie wyższym nie regulują w sposób ścisły, co jest międzynarodowym programem 
kształcenia. Istnieje w tym zakresie pewna dowolność. W związku z tym proszę o doprecyzowanie, 
czy w przedmiotowym konkursie są dopuszczone poniższe 4 formy kształcenia, które w naszej 
uczelni funkcjonują jako  „międzynarodowe programy studiów”. Międzynarodowy program 
studiów w naszej ocenie jest to program, którego niezbędnym komponentem jest współpraca z 
zagraniczną uczelnią lub zagranicznym pracodawcą. Forma studiów może obejmować:  

a)      podwójny dyplom – sytuacja w której studenci odbywają naukę na dwóch uczelniach (mniej 
więcej w układzie 50 na 50%) i obydwie uczelnie, uznając wzajemnie swoje programy – wystawiają 
studentom dyplom; 

b)      dyplom łączony (joint diploma) – sytuacja w której uczelnie podpisują porozumienie w ramach 
którego wydawany będzie jeden wspólny dyplom – wcześniej zaaprobowany przez ministerstwo; 

c)      odbycie części studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej: 1-3 semestry, ale dyplom 
wydawany jest tylko przez uczelnię polską; 

Tak, wszystkie trzy zaproponowane rozwiązania są dopuszczalne. Należy mieć jednak na uwadze, że ze 
względu na fakt, że w ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów o charakterze 
ponadnarodowym, współpraca z podmiotem zagranicznym nie będzie mogła mieć charakteru 
partnerstwa (w rozumieniu Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 
217).  

 

 

d)      obowiązkowy komponent praktyki (internship) – odbyty za granicą w zakresie co najmniej 1 
semestru – gwarantowany przez polską uczelnię. 

Tak, ze względu na fakt, że praktyki są elementem studiów na który uczelnia publiczna otrzymuje środki 
z budżetu, finansowanie praktyk jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku uczelni niepublicznych pod 
warunkiem, że czesne pobierane od studentów uczestniczących w projekcie będzie skalkulowane na 
odpowiednio niższym poziomie.  

92. Proszę o informację, czy w przypadku gdybyśmy w programie studiów chcieli przewidzieć 
praktyki u przedsiębiorców dla studentów które musieliby odbyć w trakcie studiów to czy z tymi 
przedsiębiorcami musimy podpisać umowę partnerską - czyli byliby naszymi partnerami w 
projekcie? Czy wystarczyłoby rozliczyć się z nimi na podstawie faktury za usługę aby 
zakwalifikować koszt w projekcie? I co w przypadku kosztów związanych z praktykami - 
transport, nocleg, wyżywienie studentów – czy są kwalifikowane?  
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Ze względu na fakt, że praktyki są elementem studiów na który uczelnia publiczna otrzymuje środki z 
budżetu, finansowanie praktyk jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku uczelni niepublicznych pod 
warunkiem, że czesne pobierane od studentów uczestniczących w projekcie będzie skalkulowane na 
odpowiednio niższym poziomie. 

Wnioskodawca może wybrać dowolną formę współpracy z przedsiębiorcami, u których będą 
realizowane praktyki. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie musi to mieć swoje uzasadnienie 
merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i wartość dodana, 
niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie 
działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie 
będzie podlegała ocenie  merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w 
partnerstwie za bezzasadne będzie skutkowało negatywną oceną wniosku. 

93. W przypadku np. innych ośrodków naukowych – Uczelni do których ewentualnie chcielibyśmy 
wysłać studentów. Czy konieczna jest umowa partnerska? Czy wynagrodzenie dla pracowników 
tych Uczelni za prowadzenie zajęć dla naszych studentów mogłyby być wypłacane na podstawie 
umowy cywilno-prawnej? 

Wnioskodawca może wybrać dowolną formę współpracy z podmiotami zaangażowanymi  
w prowadzenie dydaktyki. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie musi to mieć swoje 
uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i wartość 
dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez 
zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu  
w partnerstwie będzie podlegała ocenie  merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji 
projektu w partnerstwie za bezzasadne będzie skutkowało negatywną oceną wniosku. 

Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na fakt, że w ramach konkursu nie przewiduje się 
realizacji projektów o charakterze ponadnarodowym, współpraca z podmiotem zagranicznym nie 
będzie mogła mieć charakteru partnerstwa (w rozumieniu Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217). 

W przypadku natomiast realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem krajowym zastosowanie mają 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Oznacza to, że nie jest dopuszczalny zakup przez beneficjenta towarów lub usług od partnera  
i odwrotnie. Należy tez pamiętać, że w ramach projektu nie będą kwalifikowalne koszty umów 
cywilnoprawnych (z wyjątkiem umów o dzieło) zawartych przez partnera z własnymi pracownikami. 

 

 

 


