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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18  
na „Studia dualne” 

dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów 
dualnych 

Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

 
1. Czy w ramach projektu studiów dualnych jedna uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek  

w konkursie? 

IOK nie wprowadza ograniczeń co do ilości wniosków, które mogą zostać złożone przez daną uczelnię. 
Tym samym dana Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 
przedmiotowego konkursu. 

2. Co oznacza w konkursie wskaźnik liczba osób, które podniosły kompetencje? Czy jest on tożsamy  
z ukończeniem studiów? 

Biorąc pod uwagę definicję wskaźnika rezultatu Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach 
działań uczelni wspartych z EFS, określoną w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),  
w przypadku przedmiotowego konkursu wskaźnik ten mierzy liczbę osób, które w danym roku ukończyły 
studia dualne (uzyskały dyplom ukończenia studiów) realizowane w ramach projektu, osoby, które 
ukończyły staże studenckie realizowane w ramach programów kształcenia, ukończyły inne formy 
doskonalenia przewidziane projektem.  

Pomiar wskaźnika jest dokonywany w momencie uzyskania dyplomu ukończenia studiów, bądź 
certyfikatu (w przypadku szkoleń certyfikowanych), bądź innego dokumentu potwierdzającego 
zakończenie stażu lub innej formy wsparcia.   

3. Czy udział w konkursie związany jest z rezygnacją z dotacji na dany kierunek? 

Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na działania, które już są finansowane z budżetu państwa.  
W związku z powyższym, jeżeli koszy związane np. z realizacją zajęć na danym kierunku będą pokrywane 
z budżetu projektu, to nie powinny one być jednocześnie finansowane z budżetu państwa/innych 
środków (np. czesne) i odwrotnie.  

 

 



 
 

 

4. Czy konkurs dotyczy tylko studiów I i II stopnia? 

Tak, konkurs dotyczy jedynie studiów I i II stopnia. 

5. Czy możliwe jest dofinansowanie studiów podyplomowych o charakterze praktycznym, 
przygotowujących absolwenta do pracy w konkretnych przedsiębiorstwach? 

Nie. W ramach konkursu na „studia dualne” nie przywidziano finansowania studiów podyplomowych. 

6. Jakie są wymagane dokumenty potwierdzające współpracę partnerską pomiędzy uczelnią składającą 
wniosek a jednostką partnerską z otoczenia społeczno-gospodarczego (list intencyjny, umowa)? 

Przede wszystkim należy wskazać, że w konkursie nie wskazano na konieczność realizacji projektu  
w partnerstwie, o którym mowa w art. 33 ustawy. Partnerstwo jest jednak dopuszczalne.  

W przypadku projektu partnerskiego, umowa partnerska z określoną jednostką z otoczenia społeczno-
gospodarczego, która została wskazana jako partner w składanym wniosku o dofinansowanie, musi 
zostać zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak, należy pamiętać,  
że kryterium dostępu wskazuje na sformalizowaną i udokumentowaną współpracę prowadzoną przez co 
najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Umowa partnerska na rzecz projektu może stanowić 
zatem kolejny etap istniejącej już współpracy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio 
opisany we wniosku o dofinansowanie i zależy od Wnioskodawcy. 

W przypadku wskazania we wniosku na inny rodzaj współpracy (bez partnerstwa w rozumieniu art. 33 
ustawy) podejmowanej z podmiotem/podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, istotne jest 
opisanie prowadzonej współpracy we wspomnianym wyżej minimalnym okresie, zdobytych 
doświadczeń, od kiedy współpraca jest prowadzona, jak została sformalizowana itp. 

7. Jak rozumieć stwierdzenie ogólny merytoryczny przebieg praktyk? 

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu –„ Należy opisać ogólny merytoryczny plan 
realizacji stażu (opisać kolejne etapy realizacji stażu, które realizowane są np. w poszczególnych działach 
jednostki, w której realizowany jest staż). Merytoryczny plan stażu powinien być jednolity dla wszystkich 
realizowanych staży w ramach danego kierunku”. Należy wskazać zakres zadań, które będzie wykonywał 
student w ramach odbywanego stażu. Ważne jest, aby zaplanowane działania był spójne  
z opracowanym programem kształcenia na danym kierunku. 

8. Jak należy rozumieć zawarte w pkt. 4 Regulaminu stwierdzenie; …,” maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.”…?  
Czy pozostałe 3% kosztów może być sfinansowane ze środków uczelni lub wydziału, uruchamiającego 
kierunek studiów dualnych? 

Pozostałe 3% kosztów stanowi wkład własny wnoszony przez Wnioskodawcę. Zasady dotyczące 
obliczania wkładu własnego zostały opisane w Regulaminie konkursu na str. 31-33. 

9. Czy można się ubiegać o dofinansowanie na studia dualne na kierunki, których jeszcze nie ma (obecnie 
jesteśmy na etapie weryfikacji przez PKA). 

Tak – możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na kierunek, którego powstanie jest dopiero 
planowane. Konieczne jest oczywiście spełnienie kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie 
opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego 
równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u 



 
 

 

pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie 
kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym”. 

10. Czy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie uczelnia/wnioskodawca już musi prowadzić kierunek  
o profilu praktycznym, na którym będą realizowane działania w ramach projektu, czy też kierunek ten 
może zostać utworzony przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie? 

IOK przewiduje możliwość aplikowania przez Wnioskodawców, którzy: 

1. Posiadają/ prowadzą kierunek o profilu praktycznym i zakładają modyfikację programu kształcenia  
w ramach przedmiotowego konkursu; 

2. Planują uruchomienie kierunku studiów o profilu praktycznym w ramach studiów dualnych. 

Składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu na „Studia dualne” konieczne jest zaplanowanie 
wsparcia dla programu kształcenia na kierunku o profilu praktycznym. Tym samym konieczne jest 
spełnienie kryteriów dostępu wskazanych w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/  

11. Czy w ramach projektu obowiązkowy jest wskaźnik ilości studentów, którzy ukończyli pełny cykl 
kształcenia dualnego (obronili się)? 

Wskaźniki obowiązujące w ramach przedmiotowego konkursu zostały określone w Regulaminie konkursu 
na stronie 29: Wskaźnik rezultatu – Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni 
wspartych z EFS; Wskaźnik produktu – Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów 
kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie 2. 

12. W związku z różną charakterystyką i specyfikacja kierunków studiów i wynikającymi z tego efektami 
kształcenia prosimy o informację, czy na jednym wniosku można opisać wszystkie kierunki czy dla 
każdego kierunku należy złożyć osobny wniosek? 

IOK dopuszcza złożenie wniosku zawierającego zarówno opis jednego, jak i kilku kierunków.  
To od Wnioskodawcy zależy, ile wniosków o dofinansowanie złoży. 

13. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskować w ramach DUO może kilka wydziałów z danej uczelni. Czy 
w przypadku, jeśli dwie katedry z jednego Wydziału chciałyby składać projekt, to powinien być to jeden 
wydziałowy wniosek dla dwóch różnych kierunków? Czy też każda katedra składa swój wniosek osobno?  

IOK nie narzuca jednego rozwiązania tej kwestii. Od Wnioskodawcy zależy, czy chce złożyć jeden wniosek 
zawierający opis realizacji dwóch kierunków studiów, czy też preferuje złożenie wniosku oddzielnie. 
Każde przyjęte rozwiązanie będzie uznane za prawidłowe. 

14. Czy konkurs na „studia dualne” dotyczy istniejących, czy nowych studiów praktycznych?  

Konkurs na „Studia dualne” dotyczy zarówno studiów już istniejących – wówczas we wniosku powinien 
zostać przedstawiony zmodyfikowany program kształcenia, jak również kierunków, które mają powstać. 
Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów  
o profilu praktycznym”. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/


 
 

 

WNIOSKODAWCA 
 

15. Czy uczelnia składająca wniosek może posiadać kilku partnerów będących jednostkami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego, w tym np. Ministerstwo, podmioty publiczne i prywatne? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu na „Studia dualne” Wnioskodawca może, ale nie musi realizować 
projektu w partnerstwie. „W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym 
mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego 
partnera - może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których 
mowa w art. 33 ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku. 
Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy 
podmiotów powstanie 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” 
– Regulamin konkursu str.7-8. 

16. Czy jednostka partnerska z otoczenia społeczno-gospodarczego może ulec zmianie po zatwierdzeniu 
projektu/w trakcie jego realizacji? 

Tak, IOK dopuszcza zmianę jednostki partnerskiej, jednakże zmiana ta musi być w pełni uzasadniona. 
Zmiana partnera powinna wiązać się z zastąpieniem go przez inną jednostkę otoczenia społeczno-
gospodarczego posiadająca taki sam potencjał. 

17. Czy można zwiększyć lub zmniejszyć ilość jednostek partnerskich z otoczenia społeczno-gospodarczego 
w trakcie realizacji projektu? 

Wszelkie zmiany na etapie realizacji projektu są rozpatrywane indywidualnie. W przypadku pełnej 
argumentacji dotyczącej ewentualnej zmiany ilości jednostek partnerskich IOK może wyrazić na nią 
zgodę. 

18. Z iloma podmiotami należy skonsultować curriculum? Jakie informacje powinien zawierać protokół  
z konsultacji? Mowa o programie studiów, który należy skonsultować z jednostką z otoczenia społeczno-
gospodarczego.  

Ilość podmiotów, z którymi dany Wnioskodawca skonsultuje program kształcenia, zależy od specyfiki 
kierunku, jak również samej koncepcji programu kształcenia. IOK nie wprowadza tutaj konkretnych 
zapisów regulujących. Ważne jest odpowiednie stworzenie programu kształcenia dla kierunków  
o profilu praktycznym, które są spójne z ramami określonymi w załączniku nr 12 Regulaminu konkursu. 

19. Czy współpraca uczelni ze szpitalami nieklinicznymi (dla których uczelnia nie jest organem założycielskim) 
może być potwierdzeniem współpracy z jednostkami z otoczenia społeczno-gospodarczego? 

Wskazany rodzaj współpracy może stanowić potwierdzenie działań wymaganych w Regulaminie 
konkursu na „Studia dualne”. 

20. Czy możliwa będzie zmiana podmiotu/podmiotów przyjmujących na staż w trakcie realizacji projektu  
w stosunku do tych wskazanych we wniosku o dofinansowanie? 



 
 

 

Oczywiście IOK zwraca uwagę na możliwie pełne przygotowanie informacji dotyczących programu 
studiów i miejsc, w których będą realizowane staże. Jednak z uwagi na indywidulane podejście, ocenę  
i specyfikę konkursu IOK dopuszcza możliwość zmiany miejsca realizacji stażu. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 
21. Czy na kierunku, na którym aktualnie funkcjonuje profil praktyczny dopuszczalna jest realizacja dwóch 

ścieżek kształcenia - tj. dotychczasowej i kształcenia dualnego - tzn. na ścieżkę dualną poszłoby tylko część 
studentów z całego kierunku? 

IOK dopuszcza realizację ścieżki kształcenia w trybie dualnym. Konieczne jest jednak odpowiednie 
zaplanowanie zadań, programu kształcenia, jak również wydatków ponoszonych w ramach 
realizowanego projektu. 

22. Czy wiadomo, jak liczne powinny być grupy przyjmowanych studentów przy zakładanych wskaźnikach dla 
konkursu – 2500 osób i 1750 osób, które podniosły kompetencje? Czy możliwa jest realizacja projektu 
dla grupy zrekrutowanych 15 lub 30 studentów? 

Wskazane wartości docelowe wskaźników – 2500 oraz 1750 osób muszą zostać zrealizowane dla całego 
konkursu, łącznie przez wszystkich Beneficjentów. Nie są to wskaźniki do osiągniecia przez jednego 
Wnioskodawcę. Liczebność grup objętych wsparcie zależy od Wnioskodawcy.  

23. Co w sytuacji, gdy student nie zaliczy roku w cyklu finansowanym z projektu: czy student może  
w ramach dotacji kontynuować naukę w kolejnej edycji? 

Składane wnioski o dofinansowanie powinny zakładać realizację pełnego cyklu kształcenia pojedynczego 
uczestnika. W związku z powyższym nie jest możliwe finansowanie wsparcia dla studenta powtarzającego 
rok w ramach projektu. 

24. Czy student może być aktywny zawodowo poza projektem? 

Fakt aktywności zawodowej studenta nie ma żadnego związku z kryteriami objęciem wsparciem danej 
grupy docelowej w ramach konkursu. 

25. Czy możemy włączyć do projektu studentów np. z drugiego roku studiów lub np. trzeciego? 

Wsparciem powinni zostać objęci studenci rozpoczynający naukę na kierunku, którzy otrzymał 
dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu. Mówimy o pełnym cyklu kształcenia. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU i KRYTERIA PREMIUJĄCE 

26. Czy zostanie spełnione kryterium dostępu, jeżeli na kierunku istniejącym o profilu ogólnoakademickim 
zostanie utworzony profil praktyczny a tylko część studentów kształcących się na profilu praktycznym 
zostanie objętych kształceniem dualnym, tzn. np. na kierunku może być łącznie 60 osób, w tym 30 na 
profilu ogólnoakademickim i 30 na profilu praktycznym, ale tylko 15 osób zostanie objętych kształceniem 
dualnym? Dla obu profili byłyby odrębne efekty kształcenia i odrębne plany studiów? 



 
 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów  
o profilu praktycznym”. Zgodnie z załącznikiem nr 12 należy: „Określić planowaną liczbę studentów 
rekrutowanych w jednym roku na studia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli to możliwe, planowaną liczbę 
studentów należy poprzeć badaniami ankietowymi przeprowadzonymi w instytucjach z otoczenia 
społeczno-gospodarczego lub listami intencyjnymi”. W związku z powyższym zakładane jest objęcie 
wsparciem całego kierunku studiów. W przypadku zmniejszenia liczy studentów objętych wsparciem 
powinno mieć to odpowiednie uzasadnienie merytoryczne. Np. będzie związane to z utworzoną 
specjalizacją na danym kierunku. 

27. Czy w trakcie trwania projektu studenci objęci programem kształcenia dualnego muszą ukończyć studia? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5: „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 48 miesięcy”. Uzasadnienie: „Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia wraz z ukończeniem programu kształcenia 
wypracowanego w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych o profilu praktycznym. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku”.  

28. Czy istniejące studia praktyczne muszą mieć ocenę PKA? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2: „Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą 
realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub 
warunkowej oceny jakości kształcenia PKA”. Wyjątkiem w tym przypadku jest nowotworzony kierunek o 
profilu praktycznym. 

29. Czy można przygotować projekt dot. modyfikacji programów kształcenia poprzez utworzenie specjalnej 
ścieżki współpracy z biznesem? Czy dopuszcza się utworzenie specjalności o charakterze praktycznym? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów  
o profilu praktycznym”. IOK dopuszcza jednocześnie utworzenie specjalności w ramach przedmiotowego 
konkursu.    

30. Czy możliwe jest zrealizowanie kilku edycji studiów w ciągu trwającego 48 miesięcy projektu,  
czy wsparciem można objąć tylko jedną? Czy konieczne jest objęcie wsparciem całego cyklu studiów,  
czy można objąć także rozpoczęte a dokończone po projekcie edycje? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5: „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 48 miesięcy”. Uzasadnienie: „Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia wraz z ukończeniem programu kształcenia 
wypracowanego w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych o profilu praktycznym. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku”. 

31. Czy jednostka organizacyjna uczelni może aplikować o utworzenie i uruchomienie studiów dualnych  
o profilu praktycznym na kierunku, który obecnie realizowany jest wyłącznie o profilu 
ogólnoakademickim? 



 
 

 

32. Czy udział w konkursie jest ograniczony wyłącznie do kierunków, które na moment złożenia projektu  
/ podpisania umowy o dofinansowanie / rozpoczęcia realizacji projektu posiadają status kierunku  
o profilu praktycznym? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o 
profilu praktycznym”. Tym samym wsparciem mogą zostać objęte kierunki o profilu praktycznym już 
funkcjonujące, jak również kierunki, które posiadają ogólnoakademicki profil kształcenia w chwili 
obecnej, a profil praktyczny będzie dopiero tworzony. Jednak w składanym wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca założy stworzenie nowego programu kształcenia na tym kierunku uwzględniając zmianę 
na praktyczny profil kształcenia.  

33. Proszę o wyjaśnienie, jak […] interpretować kryterium dostępu nr 6 – wartość projektu. Uczelnia kształci 
ponad 12000 studentów - czy kwota 10 mln zł jest wartością maksymalną dla całej uczelni?, czy każdy 
poszczególny Wydział może wnioskować o maks. 10 mln? 

Uczelnia, w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs, może złożyć dowolną liczbę wniosków, a kryterium,  
o którym Pani wspomina, dotyczy pojedynczego wniosku, a nie łącznej wartości wszystkich wniosków 
złożonych przez jeden podmiot. A zatem, uczelnia kształcąca 4001-12 000 studentów może złożyć  
np. 5 wniosków o dofinansowanie o wartości 6 mln każdy. 

34. W regulaminie konkursu (roz. II.2 i roz. X, pkt. 1a) są zapisy, że wskaźnikiem produktu jest „liczba osób 
objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim  
lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,” 

Czyli zgodnie z tymi zapisami można realizować studia dualne także w oparciu o program kształcenia  
o profilu ogólnoakademickim? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o 
profilu praktycznym”. W związku z powyższym niemożliwa jest realizacja studiów w oparciu o program 
kształcenia o profilu ogólnoakademickim.  

35. Czy kryterium dostępu min. 200 studentów studiów stacjonarnych dotyczy łącznie różnych kierunków? 

Tak, kryterium dostępu nr 1 dotyczy całej uczelni i brzmi: „Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa 
publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych, która nie 
jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na 
likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o 
zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów”. Aby zostało uznane za spełnione we wniosku 
powinien znaleźć się zapis wskazany na str. 10 Regulaminu konkursu: 
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/d
uo_18/duo_regulamin_konkursu_18.12.2017.pdf 

 



 
 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

36. Czy „godziny” zajęć o charakterze praktycznym w jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego mają 
być realizowane przez studenta jedynie w formie stażu? 

Zgodnie z dokumentacją konkursową i specyfiką konkursu w przypadku studiów dualnych zajęcia 
praktyczne powinny przybrać formę stażu. Oczywiście, w zależności od specyfiki kierunku i założeń 
programu kształcenia, możliwe jest także zaplanowanie wizyt studyjnych u pracodawców jako 
elementów wpisanych w program kształcenia. 

37. Czy fakt, że staże realizowane winny być na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia zawartej 
pomiędzy jednostką a studentem oznacza, że instytucją wypłacającą wynagrodzenie będzie jednostką  
z otoczenia społeczno-gospodarczego, a Wnioskodawca będzie refundował poniesione koszty w/w 
wynagrodzenia? Jakie rozwiązanie w tym zakresie rekomenduje IP? 

IOK rekomenduje zawarcie ze studentem umowy stażowej bądź też umowy trójstronnej pomiędzy 
Uczelnią, Pracodawcą a Studentem ze względu na fakt, że to Uczelnia pozostaje Beneficjentem środków 
w ramach przedmiotowego konkursu. Ponadto w przypadku wynagrodzenia stażysty zastosowanie 
znajdują zapisy umieszczone w załączniku nr 7 Regulaminu konkursu. 

38. Czy przy wyborze instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego należy zastosować procedury związane 
z zamówieniami publicznymi (PZP, zasada konkurencyjności)?  

Istnieją dwa sposoby realizacji przedmiotowego działania.  

Czynnikiem, od którego zależy konieczność zastosowania lub nie zasady konkurencyjności/przepisów PZP 

przy wyborze podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w jakiekolwiek działania projektowe, jest 

przepływ środków finansowych lub odpowiednio jego brak – pomiędzy Beneficjentem a danym 

podmiotem:  

Przypadek 1: Brak przepływów finansowych – realizacja staży na podstawie porozumienia między 

Beneficjentem a podmiotem zewnętrznym, określającym wymagania obu stron, co do aspektu 

merytorycznego przedsięwzięcia. Jest to tzw. współpraca bezkosztowa wiążąca Projektodawcę  

z podmiotem przyjmującymi na staż.   

Porozumienie, obok określenia podstawowych zasad przeprowadzenia staży na terenie tego podmiotu, 

w tym instruktaż BHP, dostęp do informacji poufnych oraz np. tajemnic przedsiębiorstwa, rozstrzyga 

również kwestię opiekunów stażu, dokonania ich wyboru i formy wynagradzania. W treści dokumentu 

powinny znaleźć się zapisy dotyczące wymagań, jakie opiekunowie stażystów, z ramienia podmiotu 

przyjmującego, powinni spełniać. Wymagania te są wiążące w procesie rekrutacji tychże osób. Należy 

bowiem zawsze pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy istnieją w danym przypadku przesłanki do tego,  

że przepisy PZP czy zasada konkurencyjności nie ma zastosowania, Beneficjent powinien zadbać  

o zapewnienie konkurencyjnego naboru potencjalnych opiekunów stażystów w ramach jednego 

podmiotu przyjmującego. Dopiero po tak przeprowadzonym naborze Beneficjent ma prawo podpisać 

umowy cywilno-prawne bezpośrednio ze wskazanymi osobami, z uwzględnieniem przepisów prawa 

krajowego oraz wytycznych dla PO WER.   



 
 

 

Istotne w tym przypadku jest również to, iż wszelkie inne koszty dotyczące organizacji staży, a związane 

m.in. z ubezpieczeniem ich uczestników, zakwaterowaniem, wyżywieniem, a także koszty materiałów 

zużywalnych, uniformów itp. ponoszone są bezpośrednio przez Beneficjenta, również z uwzględnieniem 

przepisów prawa krajowego oraz wytycznych dla PO WER.  

Przypadek 2: Podmiot przyjmujący pełni rolę podwykonawcy realizującego staże – umowa określająca 

zarówno wymagania obydwu stron, jak i płatności z tego tytułu na rzecz podmiotu zewnętrznego  

– ma miejsce przepływ finansowy między stronami umowy.  

W tym przypadku Beneficjenta i podmiot zewnętrzny przyjmujący na staż również wiąże 

porozumienie/umowa, ale uwzględniająca nie tylko podstawowe zasady przeprowadzenia staży,  

o których mowa w przypadku pierwszym, ale także koszty ponoszone przez podmiot z tytułu realizacji 

staży (w tym koszty eksploatacyjne, materiałów zużywalnych, środków czystości oraz wynagrodzenia  dla 

pracowników pełniących rolę opiekunów stażystów), które będą pokrywane przez Beneficjenta w postaci 

przelewu na konto danego podmiotu zewnętrznego, na podstawie odpowiedniego dokumentu 

księgowego. W takim przypadku podmioty przyjmujące na staż, jako podwykonawców realizujących 

usługę organizacji staży, należy wybrać zgodnie  z zasadą konkurencyjności lub PZP.   

IOK zaznacza jednocześnie, że wybrana przez Beneficjenta forma organizacji staży musi być jednolita dla 

wszystkich podmiotów uczestniczących  w projekcie, przez cały okres jego realizacji. 

39. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać nazwy instytucji, w których 
realizowane będą staże? IP – w załączniku 12 Ramy prowadzenia studiów dualnych – wskazuje,  
że „Jednostka realizująca projekt zobowiązana jest do podpisania umowy z jednostką realizującą staż. 
Umowa dostarczana jest do IP na etapie negocjacji”. Z drugiej strony, w tym samym dokumencie czytamy 
„Opisać ramowy harmonogram wyboru jednostek z otoczenia społeczno-gospodarczego do programu…”. 
Zatem z jednej strony od Wnioskodawcy wymaga się, aby już na etapie negocjacji posiadał zawarte 
umowy z konkretnymi jednostkami, zaś z drugiej we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca winien 
opisać procedurę, kryteria wyboru tychże jednostek. Jak należy zatem rozumieć w/w wymagania? 

IOK mając na uwadze możliwość składania przez Uczelnie wniosków o dofinansowanie na różnym etapie 
realizacji studiów -  np. modyfikacja programu kształcenia na kierunku już istniejącym, bądź też 
opracowanie programu i uruchomienie nowego kierunku studiów – dopuszcza możliwość zarówno 
wskazania nazw instytucji w których będą realizowane staże, jak również branż, w ramach których 
funkcjonują wybrane jednostki otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi Wnioskodawca 
współpracował przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Każdy wniosek poddawany 
jest indywidualnej ocenie. Najważniejsze będą zapisy wskazujące na pewną przemyślaną koncepcję 
studiów, która wpisuje się w ramy studiów dualnych. W przypadku realizacji projektu  w partnerskie 
konieczne będzie zawarcie umowy z Partnerem jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu. 

40. Czy staże w ramach konkursu winny być realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zaleceniu Rady 
z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)? 

Mając na uwadze jakość przygotowywanych projektów, IOK rekomenduje uwzględnienie wytycznych 
zawartych w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)? 



 
 

 

41. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym wymogiem dla studiów  
na kierunkach praktycznych są co najmniej 3-miesięczne praktyki w trakcie całego toku studiów  
a nie w roku akademickim (w załączniku nr 12 str 2 pkt. 8 jest zatem nieścisłość) - art. 11 ust. 9 

Mając na uwadze specyfikę konkursu i ideę studiów dualnych, jako IOK rekomendujemy realizację stażu  
w wymiarze min. 3 m-cy w trakcie jednego roku akademickiego. 

42. Czy zakładane w kształceniu dualnym staże niejako zastępują praktyki? Czy jednak obok staży powinny 
być zrealizowane również praktyki? 

43. Standard studiów o profilu praktycznym zakłada, że studenci odbywają 60 godzin praktyk  
w semestrze, czyli 120 godzin w roku akademickim to daje ponad dwa tygodnie praktyk. Czy można więc 
praktyki policzyć jako część z trzech miesięcy stażu? 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2183):, w art. 11 ust. 9: „Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie  
na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana 
uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Jednostka ta może 
organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie 
praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia 
przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.”  Dodatkowo 
należy wskazać, że art. 166 ust. 2 ustawy o Szkolnictwie wyższym stwierdza: „Do okresu studiów 
pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodową studenta”. 
Wobec powyższego praktyka jest elementem toku edukacyjnego i jako taką jest integralnym elementem 
edukacji wyższej. Staż natomiast jest elementem „pomiędzy” kształceniem a podjęciem zatrudnienia. 
Mając na uwadze wskazane przepisy prawa jak również specyfikę konkursu i cele, które zostały 
zdefiniowane, a także brzmienie kryterium dostępu nr 7: „(…) iż zadania podlegające finansowaniu z EFS 
nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących system szkolnictwa wyższego”,  
IOK rekomenduje odrębne planowanie oraz realizację praktyk zawodowych  wymienionych w ustawie 
oraz staży wskazanych jako obligatoryjną formę wsparcia w konkursie na „Studia dualne”.  

44. Konkurs zakłada, że staż ma odbyć się po pierwszym semestrze, czyli w ciągu drugiego semestru, który 
trwa (5 miesięcy) trzeba odbyć 3 miesiące praktyk? To jest niemożliwe. Czy w pierwszym roku nie 
powinny staże być ograniczone do 1,5 miesiąca? 

Zgodnie ze specyfiką konkursu jak również załącznikiem nr 12 do Regulaminu IOK rekomenduje realizację 
stażu w wymiarze od 3 do 6 miesięcy w odniesieniu do jednego roku akademickiego. Należy jednak 
pamiętać, że sposób realizacji stażu i jego tryb w całości zależy od Wnioskodawcy, specyfiki kierunku oraz 
efektów kształcenia, które mają zostać osiągnięte dzięki współpracy z daną jednostką otoczenia 
społeczno-gospodarczego.  

45. Czy po zakończeniu staży w projekcie będzie istniał obowiązek zatrudnienia uczestnika u danego 
pracodawcy? 

Nie, IOK nie nakłada takiego obowiązku. Aczkolwiek w przypadku właściwej realizacji programu 
możliwość zatrudnienia po stronie pracodawcy wydaje się bardzo prawdopodobna. 

46. Ile minimalnie w danym roku akademickim powinny trwać staże? Jeżeli studia trwają trzy lata,  
a staże powinny zatem trwać nie więcej niż 18 miesięcy, to czy dopuszczalna jest realizacja staży przez 



 
 

 

tego samego studenta w różnych miejscach? Czy jednak całość stażu powinna odbyć się  
u jednym podmiocie w otoczenia społeczno-gospodarczego? 

Staże powinny trwać od trzech do sześciu miesięcy w ramach jednego roku akademickiego. Ujmując 
całościowo wachlarz kompetencji, które nabywa student w trakcie odbywania stażu, dopuszczalna jest 
realizacja stażu u różnych pracodawców, w podziale na części.  

47. Czy część studiów dualnych, dotycząca kształcenia studentów w warunkach rzeczywistych, musi się 
odbywać dla danego studenta tylko u jednego pracodawcy, czy jest możliwe odbywanie studiów  
w kilku - np. trzech różnych podmiotach? Jeżeli jest to możliwe, to czy wówczas konieczne jest odbycie 
min. 3 miesięcy stażu u jednego pracodawcy czy wymiar stażu liczony jest łącznie? 

Ze względu na charakter programu studiów, jak również wymiar czasowy mierzy w skali jednego roku 
akademickiego, IOK nie nakłada na Wnioskodawcę realizacji stażu we współpracy z jednym podmiotem 
przez cały okres kształcenia.  

48. Czy część studiów dualnych dotycząca kształcenia studentów w warunkach rzeczywistych musi się 
odbywać dla danego studenta tylko u jednego pracodawcy czy jest możliwe odbywanie studiów  
w kilku - np. trzech różnych podmiotach? Jeżeli jest to możliwe, to czy wówczas konieczne jest odbycie 
min. 3 miesięcy stażu u jednego pracodawcy czy wymiar stażu liczony jest łącznie? 

Ze względu na charakter programu studiów, jak również wymiar czasowy mierzy w skali jednego roku 
akademickiego IOK nie nakłada na Wnioskodawcę realizacji stażu we współpracy z jednym podmiotem 
przez cały okres kształcenia.  

49. Czy niezależnie od wybranego modelu studiów (np. miesiąc na uczelni/miesiąc u pracodawcy na zmianę) 
należy założyć, że min. 3 miesiące nieprzerwanie musi być uwzględnione kształcenie  
u pracodawcy w formie praktycznej? Czy może przy sumowaniu np. m-cy kształcenia u pracodawcy 
(stażu) w roku akademickim musi wyjść koniecznie min. 3 miesiące? 

50. Czy niezależnie od wybranego modelu studiów (np. miesiąc na uczelni/miesiąc u pracodawcy  
na zmianę) należy założyć, że jednorazowy ciągły pobyt u pracodawcy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy  
a dodatkowo poza tym okresem ciągłym może występować jeszcze dodatkowo krótszy staż? Czy może 
przy sumowaniu np. m-cy kształcenia u pracodawcy (stażu) w roku akademickim musi wyjść max 6 
miesięcy? 

Sposób realizacji stażu, jak również całego programu studiów dualnych zależy od Wnioskodawcy. Ważne 
jest aby zachować pewną spójność co do miejsc w których będą realizowane staże, jednak ich wybór IOK 
pozostawia Wnioskodawcy. Możliwe jest sumowanie miesięcy realizacji danego stażu – istotna jest jego 
realizacja w wymiarze min. 3 miesięcy w ciągu roku akademickiego.   

51. Jak wygląda kwesta trwałości projektu. Co w sytuacji, kiedy partner biznesowy po zrealizowaniu projektu, 
będzie chciał zakończyć współpracę z nami, w związku z brakiem dofinansowania takich studiów ze 
środków publicznych i nie będzie możliwe uruchomienie kolejnych edycji studiów? 

Trwałość projektu opisana we wniosku o dofinansowanie stanowi zawartość merytoryczną 
proponowanego projektu i jest poddawany indywidualnej ocenie. W związku z powyższym zakres  
i sposób pomiaru powinien zostać wskazany przez Wnioskodawcę.  

52. Czy w programie studiów dualnych można prowadzić zajęcia distance learning oraz czy można zapraszać 
wykładowców zagranicznych, prowadzących zajęcia w języku angielskim? 



 
 

 

Ze względu na specyfikę studiów dualnych i kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym IOK nie 
przewiduje finansowania działań prowadzonych metodą distance learning. Możliwe jest natomiast 
zapraszanie wykładowców zagranicznych, jeżeli przewiduje to opracowany program kształcenia. 

53. Czy (jak w poprzednich edycjach zgłoszeń do „studiów o profilu praktycznym”) zajęcia praktyczne muszą 
stanowić ponad 50% czasu pracy? Czy w tym przypadku stosunek liczby godzin zajęć praktycznych do 
teoretycznych może być mniejszy? 

Opracowany program kształcenia powinien być zgodny z załącznikiem nr 12 Regulaminu konkursu,  
a także wymogami ustawowymi w zakresie kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. 

54. Czy można studentom zaproponować staż podczas wakacji? 

Tak. 

55. Czy opiekun stażystów to osoba będąca pracownikiem podmiotu przyjmującego na staż?  
Czy kosztem kwalifikowalnym, oprócz wynagrodzenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu 
przyjmującego na staż, może być także koszt wynagrodzenia Koordynatora stażystów po stronie 
Wnioskodawcy-uczelni? 

Opiekunem stażysty jest osoba będąca pracownikiem podmiotu przyjmującego na staż. IOK nie 
przewiduje kosztów wynagrodzenia dla osoby będącej Koordynatorem stażystów po stronie 
Wnioskodawcy. 

56. Zgodnie z załącznikiem 12 staż powinien być realizowany przez minimum 3 miesiące w roku akademickim, 
ale nie powinien być dłuży niż 6 miesięcy w roku. Czy wymóg 6 miesięcy w roku dotyczy również roku 
akademickiego, czy roku kalendarzowego? 

IOK, określając wymiar realizowanego stażu, wskazuje okres od 3 do 6 miesięcy w ramach roku 
akademickiego.  

57. Jakie obowiązki spoczywają po stronie Pracodawcy, oprócz zapewnienia umowy o pracę, a także czy jest 
jakiś punkt, który mówi o zatrudnieniu studentów przez pracodawcę po zakończonym projekcie,  
w ramach utrzymania projektu? 

Celem konkursu na „Studia dualne” jest stworzenie programu kształcenia w oparciu o realną współpracę 
z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego. Zakres działań przedsiębiorcy, jak również ramy 
studiów dualnych zostały wskazane w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu. Projekt nie nakłada na 
pracodawcę obowiązku zatrudnienia studenta po zakończonym stażu.  

58. Jak wygląda kwesta trwałości projektu. Co w sytuacji kiedy partner biznesowy po zrealizowaniu projektu, 
będzie chciał zakończyć współpracę z nami, w związku z brakiem dofinansowania takich studiów ze 
środków publicznych i nie będzie możliwe uruchomienie kolejnych edycji studiów? 

Trwałość projektu opisana we wniosku o dofinansowanie stanowi zawartość merytoryczną 
proponowanego projektu i jest poddawany indywidualnej ocenie. W związku z powyższym zakres  
i sposób pomiaru powinien zostać wskazany przez Wnioskodawcę.  

59. Jak w formie studiów dualnych ująć obowiązek odbycia przez studenta 12 tygodniowej praktyki 
studenckiej: 



 
 

 

a. czy aby uznać praktykę za odbytą muszą być uwzględnione nieprzerwanie wymagane 12 tygodni 
łącznie? Czy można uznać za odbycie praktyki część studiów odbywającą się u pracodawcy  
np. w systemie tydzień u pracodawcy/tydzień na uczelni o ile w sumie będzie to min. 12 tygodni? 

b. czy jeżeli praktyka mogłaby być zaliczana w formie jak powyżej, to czy za ten okres studentowi 
również przysługuje wynagrodzenie stażowe (ewentualnie zwrot kosztów dojazdów i noclegów),  
a opiekunowi ewentualne wynagrodzenie za opiekę? 

Odpowiedź na pytanie jest tożsama z zapisami przy pytaniu nr 43. IOK traktuje rozłącznie praktykę 
studencką i staże realizowane w ramach składanych wniosków o dofinansowanie.  

60. W załączniku 12, pkt. 4 jest informacja, że „dokumentacja potwierdzająca zatwierdzenie efektów 
kształcenia w uczelni będzie wymagana na etapie negocjacji”. Natomiast w punkcie 18 jest informacja, 
że do kosztów kwalifikowanych zalicza się także opracowanie lub modyfikację efektów kształcenia. Czy 
zatem procedura zatwierdzania efektów kształcenia nie powinna być przeprowadzana dopiero w trakcie 
realizacji projektu? 

Procedura zatwierdzania efektów kształcenia może być przeprowadzana w trakcie realizacji projektu.  

61. W załączniku 12, pkt. 10 jest: „Jednostka realizująca projekt zobowiązana jest do podpisania umowy  
z jednostką realizującą staż. Umowa dostarczana jest do IP na etapie negocjacji”. Natomiast  
w punkcie 18 jest informacja, że kosztami kwalifikowanymi mogą być „spotkania z firmami oraz wizyty 
studyjne (delegacje, przejazd) w firmach związane z wyborem jednostek z otoczenia społeczno-
gospodarczego, które będą realizowały staże”. Czy zatem także działania związane  
z wyborem firm, w których będą się odbywały staże, nie powinny odbywać się w trakcie realizacji 
projektu? 

Działania związane z wyborem firm również powinny odbywać się na etapie realizacji projektu.  

62. Czy możliwa jest w ramach kierunku objętego finansowaniem w projekcie realizacja dwóch ścieżek 
kształcenia: dualnej oraz w klasycznej formie studiów stacjonarnych? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: „Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  
i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację 
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów  
o profilu praktycznym”. W związku z powyższym w ramach konkursu mogą być finansowane jedynie 
kierunki o profilu praktycznym nie ogólnoakademickim. 

63. Czy staże muszą odbywać się w województwie, gdzie znajduje się Uczelnia? 

Nie, nie muszą. 

64. Z zał. nr 12 wynika, że poza formą studiów dualnych należy zaplanować szkolenia certyfikowane, czy są 
one obowiązkowe? 

Szkolenia certyfikowane są jedną z możliwych form wsparcia, jaką mogą zostać objęci studenci realizujący 
program w ramach studiów dualnych. Ich wykorzystanie zależy od koncepcji wniosku o dofinasowanie, 
jaki zostanie przedstawiony IOK w ramach przedmiotowego konkursu. 

65. Czy efekty kształcenia powinny znaleźć się "jako wskaźniki" we wniosku? 

Katalog wskaźników wymaganych w projekcie został określony w Regulaminie konkursu – str. 29. 



 
 

 

66. Czy w przypadku posiadania już gotowych programów, czy projekt może objąć tylko realizację studiów? 

W ramach konkursu finansowane są nowe programy kształcenia dla kierunków powstających, jak również 
modyfikowane programy kształcenia na kierunkach już funkcjonujących. IOK nie przewiduje 
finansowanie na realizację studiów w takim kształcie w jakim funkcjonują w chwili obecnej.  

67. Czy wybieramy obszar realizacji: cała Polska? 

Tak.  

68. Czy studia dualne obejmują studentów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych? 

Tak. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 
69. Czy możliwe jest zrealizowanie kilku edycji studiów w ciągu trwającego 48 miesięcy projektu,  

czy wsparciem można objąć tylko jedną? Czy konieczne jest objęcie wsparciem całego cyklu studiów, czy 
można objąć także rozpoczęte a dokończone po projekcie edycje? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5: „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 48 miesięcy”. Uzasadnienie: „Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia wraz z ukończeniem programu kształcenia 
wypracowanego w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych o profilu praktycznym. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku”. 

70. W regulaminie konkursu, w kryteriach dostępu (rozdział III.2, pkt 5) jest wymóg, że okres realizacji 
projektu nie może przekraczać 48 miesięcy. Można stąd zatem wnioskować, że projektem nie musi być 
objęty cały cykl studiów, jeśli np. studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Np. jeśli projekt trwa 48 
miesięcy (co daje 8 semestrów), to jeden rok (2 semestry) można przeznaczyć  
na prace związane z opracowaniem programów studiów dualnych, a w ramach projektu realizować  
6 semestrów ? 

Zgodnie z uzasadnieniem do zapisów kryterium dostępu nr 5: „Projekt musi trwać minimum przez okres 
gwarantujący ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia wraz z ukończeniem programu 
kształcenia wypracowanego w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych o profilu praktycznym. 
Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku”. 

71. Od jakiego miesiąca najwcześniej można założyć rozpoczęcie realizacji projektu? Zakładam,  
że przed rozpoczęciem roku akademickiego musimy podjąć działania: jak opracowanie programów  
i rekrutację. 

Wyniki konkursu są zależne od ilości wniosków, które spłyną do IOK. Natomiast okres realizacji projektu 
musi zostać zakończony przed końcem roku 2023. Pamiętając o wymogu spełniania kryterium dostępu: 
„Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie przekracza 48 miesięcy” należy mieć  
na uwadze wskazaną cezurę czasową. Miesiąc rozpoczęcia realizacji projektu zależy od Wnioskodawcy  
i specyfiki projektu jaki chce realizować. Nie musi pokrywać się z rozpoczęciem roku akademickiego, może 
uwzględniać działania wcześniejsze.  

 



 
 

 

BUDŻET PROJEKTU 

Pragniemy podkreślić, że wszystkie zadania/działania w ramach projektu powinny mieć swoje 
uzasadnienie merytoryczne we wniosku o dofinansowanie, a także powinny być szczegółowo opisane. 
Przewidziane działania będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność i efektywność. 

IOK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia po zakończeniu naboru w konkursie analizy kosztów 
założonych we wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do analogicznych kosztów w pozostałych 
wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs tak, aby wydatki w zatwierdzonych do dofinansowania 
wnioskach były wystandaryzowane. 

 
72. Fakt, że dopuszczalną formą realizacji stażu jest umowa o pracę lub umowa zlecenie, może spowodować 

wiele rozbieżności związanym z przepisami: 

a)    Umowa zlecenia podlega innym przepisom niż umowa o staż (np. różne zasady opłacania składek 
ZUS ), 

b)    Umowa o pracę podlega pod przepisy prawa pracy (obciążenie jednostki konsekwencjami 
zawarcia umowy o pracę – np. dłuższe zwolnienie lekarskie studenta, rozliczenie godzin pracy 
studenta zgodnie z prawem pracy, określenie wymiaru czasu pracy). 

Zgadzając się ze słusznością uwag, IOK rekomenduje zawarcie umowy trójstronnej zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku nr 7. 

73. Czy oprócz opiekuna praktyk ze strony jednostki partnerskiej z otoczenia społeczno-gospodarczego 
można uwzględnić wynagrodzenie dla opiekuna/koordynatora praktyk z ramienia uczelni? 

IOK nie przewiduje finansowania tego rodzaju wynagrodzenia. Standard kosztów został określony  
w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. 

74. Czy koszty zakupu sprzętu komputerowego i/lub mebli będących wyposażeniem sal 
wykładowych/ćwiczeniowych mogą być wliczone do kosztów bezpośrednich? 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj 
urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki 
danego kierunku studiów. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie poddawana analizie na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie.   

75. Czy regulamin konkursu przewiduje pokrycie kosztów zakwaterowania studentów w akademiku?  
W jakich przypadkach z budżetu projektu pokrywane są koszty zakwaterowania studentów? 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu na „Studia dualne” - zakwaterowanie w przypadku 
stażu krajowego poza miejscem zamieszkania – „W przypadku kosztów zakwaterowania stażysty poza 
miejscem zamieszkania w Polsce, jest to koszt kwalifikowalny. Koszty poniesione w związku  
z zakwaterowaniem muszą być udokumentowane. IOK nie będzie kwalifikować kosztów zakwaterowania 
wynikających z umów najmu zawartych na okres dłuższy niż trwanie stażu. Finansowanie w ramach 
projektu kosztów związanych z zakwaterowaniem jest możliwe w przypadku, gdy staże będą się odbywały 
w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu podczas studiów. Przy 
określaniu odległości pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem odbywania stażu bierze się pod uwagę 
odległość pomiędzy punktami centralnymi tych miejscowości. IOK dopuszcza możliwość kwalifikowania 



 
 

 

do 1 500 PLN miesięcznie. Wnioskodawca winien przeprowadzić na etapie konstruowania budżetu 
projektu rozeznanie rynku uzasadniające racjonalność i efektywność przyjętej kwoty”. 

76. Czy koszty kwalifikowane mogą być wykorzystane na pokrycie tylko 1 edycji studiów? 
(patrz Załącznik nr 12, Str. 7 pkt. 8: „_koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych (możliwe jest wypłacanie 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w uczelni oraz nauczycielom z instytucji  
z otoczenia społeczno-gospodarczego – wymagana jest zgoda rady jednostki realizującej projekt) – jeden 
cykl studiów (od rekrutacji do procesu dyplomowania)”. 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5: „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 48 miesięcy”.  Uzasadnienie: „Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia wraz z ukończeniem programu kształcenia 
wypracowanego w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych o profilu praktycznym. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku”. W związku z powyższym koszty 
kwalifikowalne mogą dotyczyć jedynie okresu realizacji .projektu 

77. Jak wynagradza się studentów? (Staż a wynagrodzenia studentów – z kim student zawiera umowę  
o pracę lub umowę zlecenia? Jeśli z instytucją – to kto płaci: czy w programie koszty tych umów są 
kwalifikowalne? Czy można je instytucji zrefundować? (jak rozumieć stwierdzenie, że kosztami 
kwalifikowanymi są stypendia dla studentów, wypłacane podczas realizacji staży w jednostkach  
z otoczenia społeczno-gospodarczego (wysokość stypendium równa jest minimalnemu wynagrodzeniu w 
okresie złożenia wniosku w konkursie) ( patrz Załącznik nr 12, str. 7 pkt. 1) – instytucja zawiera umowę, 
a wypłaca uczelnia?). Jak rozumieć zapis, że koszty ZUS pracodawcy pokrywa uczelnia – w jaki sposób? 
Przekazując odpowiednie kwoty instytucji? Ale to ostatnie zwiększa koszty wynagrodzeń instytucji; nie 
każda instytucja (publiczna) może. 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 Regulaminu konkursu IOK zawarła w standardzie kosztów informacje 
dotyczące wynagrodzenia wypłacanego stażyście: „Wynagrodzenie wypłacane jest za okres trwania stażu 
proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę. Wynagrodzenie stażysty 
wypłacane jest wyłącznie za zrealizowane godziny stażu (nie może być wypłacane „z góry”). Czas 
poświęcony na wykonywanie czynności technicznych (np. wypełnianie karty stażu) oraz organizacyjnych 
(np. przejazd na uczelnię w celu dostarczenia dokumentacji związanej ze stażem) nie jest wliczany do 
godzin zrealizowanego stażu. Szczegółowe warunki realizacji stażu, w tym częstotliwość wypłaty 
wynagrodzenia, uregulowane są przez beneficjenta w umowie ze stażystą. 

Za okres niezdolności do pracy oraz za okres niewykonywania zadań stażowych (np. „dni wolne”, „urlop”) 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

Wynagrodzenie stażowe co do zasady: 

 podlega ubezpieczeniu emerytalnemu; 

 podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu; 

 jest w całości zwolnione od podatku. 

Płatnikiem składek osób pobierających ww. wynagrodzenie w okresie odbywania stażu jest podmiot 
kierujący na staż.  

Należy zaznaczyć, że instytucjami władnymi do wydawania ostatecznego stanowiska w zakresie 
interpretacji dotyczących powyższych kwestii jest właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd 
Skarbowy.  



 
 

 

Student powinien zawrzeć umowę stażową z Uczelnią, która jest Beneficjentem środków w ramach 
przedmiotowego konkursu bądź też podpisać umowę trójstronną z Uczelnią i jednostką otoczenia 
społeczno-gospodarczego w której będzie realizowany staż. 

78. Jak należy rozumieć sformułowanie: miejsce zamieszkania w przypadku możliwości finansowania 
kosztów zakwaterowania w okresie stażu? Czy jeżeli student mieszka w akademiku w Warszawie,  
a staż realizowany jest w innym mieście (przy zachowaniu zasady odległości minimum 50 km) miejscem 
zamieszkania będzie akademik? 

Miejsce zamieszkania będzie rozumiane jako miejsce wskazane przez studenta – może być to również 
akademik. 

79. Czy w ramach niniejszego konkursu kosztem kwalifikowalnym będzie zakup mebli, wyposażenia oraz 
sprzętu komputerowego? Nowy uruchamiany w ramach projektu kierunek kształcenia będzie 
realizowany w nowej lokalizacji, która wymaga doposażenia. 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj 
urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki 
danego kierunku studiów. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie poddawana analizie na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie.   

80. Czy w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie danego studenta (np. rezygnacja ze studiów), student 
musi zwrócić pobrane wynagrodzenie za staż? 

W przypadku rezygnacji studenta z udziału w projekcie IOK nie przewiduje konieczności zwracania 
środków chyba, że Wnioskodawca założył inaczej. 

81. Jedną z kategorii kosztów wskazanych w załączniku 7 są szkolenia certyfikowane. Jakie szkolenia 
certyfikowane dla studentów możemy sfinansować w projekcie - czy mogą być to jedynie szkolenia 
dopuszczające do wykonywania danego zawodu? Czy szkolenia certyfikowane muszą zostać przeliczone 
na punkty ECTS? Co w sytuacji, gdy student przejdzie kurs certyfikowany, ale nie zda egzaminu 
certyfikującego, czy będzie to wówczas koszt niekwalifikowany? 

Szkolenia dedykowane konkretnej grupie docelowej powinny być realnie powiązane z realizowanym 
sposobem kształcenia jak również kierunkiem studiów. Nie ma wymogu przeliczania tego rodzaju 
wsparcia na punkty ETCS.  Wnioskodawca określając realizację wskaźników w danym projekcie powinien 
założyć pewien próg zdawalności osób objętych wsparciem. 

82. Jak należy rozumieć wynagrodzenie wypłacane stażyście: Czy jest to stypendium stażowe wypłacane na 
podstawie umowy stażowej zawieranej między stażystą a uczelnią (jak można wnioskować z załącznika 
7), czy jest to wynagrodzenie wypłacane przez firmę przyjmującą na staż na podstawie umowy  
o pracę/umowy zlecenie (jak wynika to z zał. 12)? Jeżeli przez firmę, to na jakiej zasadzie mamy przekazać 
firmie środki finansowe na wynagrodzenie stażysty? 

Wynagrodzenie wypłacane stażyście to stypendium stażowe wypłacane na podstawie umowy stażowej 
zawieranej między stażystą a uczelnią, bądź umowy trójstronnej zawieranej pomiędzy uczelnią, 
studentem i jednostką otoczenia społeczno-gospodarczego. 

83. Jak należy rozumieć kategorię kosztów wskazaną w zał. 12: koszty urządzeń niezbędnych  
do realizacji zajęć w uczelni? Czy chodzi tu o możliwość finansowania w projekcie sprzętu 
wykorzystywanego na zajęciach przez studentów objętych kształceniem dualnym? 



 
 

 

Zgodnie z zapisami umieszczonymi w zał. nr 7 możliwe jest finasowanie niezbędnych materiałów 
zużywalnych w ramach projektu. „Powinny to być jednak wyłącznie materiały w ilości/liczbie 
niezbędnej i ściśle powiązanej z programem zajęć na podstawie przedstawionej we wniosku 
analizy potrzeb w tym zakresie”. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie poddawana analizie na 
etapie oceny wniosku o dofinansowanie.   

84. Czy w ramach projektu możemy sfinansować koszty wynagrodzeń dla przedstawicieli przedsiębiorstw 
biorących udział w procesie dyplomowania? 

Jeżeli przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzą zajęcia w ramach danego programu studiów,  
to sfinansowanie ich wynagrodzeń jest jak najbardziej uzasadnione. 

85. Czy w ramach projektu można sfinansować koszty wynagrodzeń nauczycieli akademickich prowadzących 
zajęcia na uczelni dla studentów objętych programem dualnego kształcenia? 

Tak, jest to możliwe. 

86. Jak należy rozumieć kategorię kosztów wskazaną w zał. 12: „stypendia wypłacane podczas okresu nauki 
studentów w uczelni  (wysokość stypendium 500 PLN) ; stypendium może być wypłacane od 2 semestru 
studiów”? Czego dotyczą te stypendia (czy są to stypendia naukowe/socjalne)? Czy mogą przysługiwać 
wszystkim studentom uczestniczącym w kształceniu dualnym? Czy kwota 500 zł to wartość miesięczna? 
Przez jaki okres mogą być wypłacane (czy przez cały okres studiów począwszy od 2 semestru, co z 
okresem wakacji)? Czy stypendium może być wypłacane również podczas odbywania przez studenta 
stażu (wtedy pobierałby on 2 stypendia)? 

Jedynym stypendium wypłacanym studentowi w okresie realizacji studiów dualnych jest stypendium 
stażowe.  

87. Czy w ramach budżetu projektu można zaplanować koszt „Stypendium dla studenta”, które wypłacane 
byłoby na podstawie specjalnie przygotowanego Regulaminu. Przykładowo przy założeniu 50% 
studentów z danego roku.  

Podobnie jak w przypadku pytania nr 86 zgodnie z zapisami umieszczonymi w załączniku nr 7 jedynym 
stypendium finansowanym w ramach projektu jest stypendium stażowe. W związku z powyższym 
wskazany rodzaj kosztu nie jest uznawany przez IOK jako kwalifikowalny.  

88. Czy w ramach standardów dotyczących kosztów możliwy jest zakup pracowni kompetencyjnej przy 
zachowaniu proporcji amortyzacji. W skład pracowni kompetencyjnej wchodziłyby między innymi 
zakupy: serwer, zakup licencji systemu operacyjnego serwera, zestaw komputerowy z monitorem  
i system operacyjnym, zestaw słuchawki mikrofonem typu call center, kamera internetowa, zewnętrzne 
głośniki, ekran elektryczny, projektor, prezenter bezprzewodowy, instalacja alarmowa? 

Trudno jest ocenić zasadność ponoszenia tego typu kosztów w projekcie nie znając jego założeń, w tym 
informacji na temat opracowywanego programu studiów i propozycji ich realizacji. Wnioskodawca 
ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj urządzeń 
niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki danego 
kierunku studiów. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie poddawana analizie na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie.   



 
 

 

89. Czy w ramach standardów dotyczących kosztów możliwy jest zakup 15 laptopów wraz  
z oprogramowaniem  z zachowaniem proporcji amortyzacji oraz odpowiednim uzasadnieniem 
dotyczącym zakupu tych urządzeń? 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj 
urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki 
danego kierunku studiów. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie poddawana analizie na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie.   

90. W załączniku 12, pkt. 18 jest informacja, że kosztem kwalifikowanym są stypendia wypłacane (od 2-go 
semestru) podczas okresu nauki studentów w uczelni, w wysokości 500 PLN. Natomiast takie stypendia 
nie są wymienione w załączniku 7 „Standardy dotyczące kosztów w projekcie”. Czy faktycznie są to koszty 
kwalifikowane? 

Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność kosztów w ramach danego projektu jest standard 
kosztów czyli załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Z uwagi na fakt, że stanowi on katalog otwarty 
zasadność wydatku będzie oceniana na etapie weryfikacji złożonego wniosku. 

91. Zgodnie z zał. 7 i 12 kosztami kwalifikowanymi są koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych. Czy zatem 
prowadzenie zajęć ma się odbywać w ramach godzin dodatkowych (poza pensum), czy też zajęcia mogą 
być prowadzone przez nauczyciela akademickiego w ramach pensum i wtedy pieniądze za zajęcia  
z projektu przekazywane są na wydział (uczelnię)? 

Zajęcia mogą być prowadzone przez danego nauczyciela akademickiego w ramach pensum. Środki na ten 
cel przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy  
o dofinansowanie. 

92. Jak szacować koszty dydaktyki w przypadku finansowania z projektu? Czy są to wyłącznie koszty 
bezpośrednio ponoszone z wykonywaniem zadań (koszt godziny pracy nauczyciela, wynajem sali itp.), 
czy uwzględnić można również koszty pośrednie funkcjonowania Uczelni? Co w sytuacji,  
gdy nauczyciel realizuje godziny w ramach pensum? 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu zobligowany jest 
do wskazania działań, które będą finansowane w ramach kosztów bezpośrednich, jak również 
uwzględniania w budżecie środków na koszty pośrednie związane z obsługą projektu. Opis  
i charakterystyka kosztów został zawarty na stronie 34 Regulaminu konkursu. Koszty finansowania 
dydaktyki powinien być tożsamy ze stawkami obowiązującymi w danej uczelni, chyba że zapisy 
umieszczone w standardzie  kosztów stanowią inaczej 

93. Czy wkładem własnym może być wyodrębnione biuro projektu i udostępnianie sal w Uczelni? 

Tak, powinno zostać to ujęte w kosztach pośrednich.  

94. Wkład własny stanowi 3%, tak? 

Tak – str. 31 Regulaminu konkursu. 

95. Czy koszty ZUS są kwalifikowalne podczas staży? W zał. nr 12 pkt 10 jest umowa o podpisaniu jednostki 
realizującej staż ze studentem ( umowa o pracę/umowa zlecenie)? Kto zatem ponosi koszty związane  
z zatrudnieniem, w  tym podatek? Przecież student ma zapewnione stypendium stażowe. 

Tak. Jest to zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Rodzaj podpisywanej umowy jest 
zależny od koncepcji projektu realizowanego przez Wnioskodawcę. 



 
 

 

96. Koszty urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć w uczelni (należy poprzeć uzasadnieniem, także 
uzasadnieniem popartym przez instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego)" - jakich kosztów 
dotyczy? 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj 
urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki 
danego kierunku studiów.  

97. W zał. nr 12 widnieje zapis: koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych (możliwe jest wypłacanie 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w uczelni oraz nauczycielom z instytucji z otoczenia 
społeczno-gospodarczego – wymagana jest zgoda rady jednostki realizującej projekt) – jeden cykl 
studiów (od rekrutacji do procesu dyplomowania) - jak to koreluje z zasadą konkurencyjności, jeśli kwoty 
przekroczą 50 tys. netto? 

W przypadku przekroczenia wskazanej kwoty konieczne jest zastosowania odpowiedniego sposobu 
wyboru, tj. zgodne z obowiązującymi wytycznymi. 

98. Czy wypłata stypendiów za naukę od drugiego semestru jest kosztem kwalifikacyjnym - 500 zł/miesiąc? 
Czy stypendium przysługuje każdemu studentowi niezależnie od jego sytuacji materialnej lub osiągnięć 
naukowych? 

Katalog kosztów wskazanych w ramach przedmiotowego konkursu jest katalogiem otwartym, a załącznik 
nr 12 stanowi opracowanie studiów dualnych. Kwoty stypendiów stażowych wypłacanych stażyście będą 
rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z zapisami umieszczonymi w załączniku nr 7 do Regulaminu 
konkursu. 

99. W Zał. nr 12 pkt 18: np. spotkania z firmami ( delegacje, catering..itp.) - pokrycie kosztów uzależnione 
jest od daty rozpoczęcia studiów? Proszę o wyjaśnienie, bo przecież spotkania będą zapewne wcześniej 
organizowane. 

Okres realizacji projektu może obejmować działania związane z opracowanie programu, nawiązaniem 
współpracy z poszczególnymi firmami w związku z powyższym Wnioskodawca może ująć w budżecie 
koszty związane z przedstawionymi działaniami.  

100. Czy na etapie realizacji projektu możemy  odbywać wizyty studyjne do potencjalnych organizatorów 
staży? 

Zgodnie za zał. nr 12 - Wizyty studyjne (delegacje,  przejazd) w  firmach związane z wyborem jednostek  
z otoczenia społeczno-gospodarczego, które będą realizowały staże pozostają kosztami kwalifikowanymi. 
Pokrycie kosztów uzależnione jest od daty rozpoczęcia studiów dlatego, że powinny się one odbyć przed 
ich rozpoczęciem.   

 

 

 

 

 


