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FAQ nr 3 – konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni  

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

wersja z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

 

 

1. Czy można objąć wsparciem studentów studiów zaocznych? 

Tak, jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie zarówno studentów stacjonarnych 

jak i niestacjonarnych. Wnioskodawca powinien opisać wybór grupy docelowej w części 3.2 wniosku 

o dofinansowanie.  

 

2. Czy projekt może zakładać działania obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, nawet jeśli nie były 

poddane parametryzacji? 

Projekt może obejmować wszystkie jednostki organizacyjne, niezależnie czy były objęte 

parametryzacją. 

 

Wskaźniki 

3. Czy wskaźnikiem zatrudnialności (30% absolwentów) powinni być również objęci uczestnicy studiów 

III stopnia? 

Nie, absolwenci studiów doktoranckich nie są ujmowani we wskaźniku dot. zatrudnialności.   

 

4. Czy we wniosku o dofinansowanie należy dokładnie opisać etapy weryfikacji nabycia kompetencji?  

Wystarczające będzie ujęcie we wniosku o dofinansowanie informacji, że kompetencje będą 

weryfikowane zgodnie z etapami zawartymi w definicji wskaźnika w załączniku 2b do SZOOP PO WER.  

 

 



    

 

Moduł 1 

5. Uczelnia planuje w ramach projektu utworzenie nowego kierunku skierowanego do cudzoziemców. 

Zgodnie z Regulaminem Uczelni studenci z zagranicy płacą roczne czesnego, z którego pokrywane są 

koszty prowadzenia dydaktyki. Ponieważ w projekcie chcemy uniknąć generowania przychodu - od 

studentów planowanego do uruchomienia kierunku pobierać czesnego nie możemy. 

Czy w świetle powyższego, istnieje możliwość ujęcia w budżecie projektu kosztów nazwanych "czesne 

studenta  z zagranicznego"? Jeśli nie, to jak zabezpieczyć koszty prowadzenia takich studiów, jeśli  

Uczelnia nie otrzymuje na studentów z zagranicy dotacji ministerialnej. 

Czesne studenta zagranicznego nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Można natomiast zaplanować 

koszty przygotowania i realizacji nowego kierunku studiów.  

 

6. Czy w ramach niniejszego Konkursu można tworzyć nowy kierunek studiów podyplomowych MBA?  

Nie, studia podyplomowe nie są objęte wsparciem w ramach projektu. 

 

7. Czy  jest możliwość sfinansowania niepełnego cyklu kształcenia, np. tylko 2 lata w przypadku kierunku 

medycznego, którego pełny cykl kształcenia wynosi 6 lat? 

Tak, jest taka możliwość. Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźnika zatrudnialności 

na poziomie 30% najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest objęcie wsparciem ostatnich lat studiów.  

 

8. Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć na nowo otwartym kierunku studiów 

w ramach pierwszego naboru 2018/19 oraz kolejnych dwóch naborów na ten sam nowoutworzony 

kierunek studiów w kolejnych naborach 2019/20 i 2020/21? Zakładamy, że nowo otwarty kierunek 

studiów podlegałby corocznym korektom programowym/dalszemu dostosowaniu/udoskonaleniu 

w kontekście wymagań rynku pracy mimo, że jego nazwa byłaby niezmienna. 

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, ze proponowane wydatki muszą uwzględniać zasadę, 

iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

Prawa o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych. Z formalnego punktu widzenia, takie 

rozwiązanie nie jest wykluczone, lecz będzie podlegało ocenie ekspertów pod kątem racjonalności 

i efektywności oraz przyszłych rezultatów projektu. 

 

9. W ramach projektu mogą być finansowane wyłącznie koszty utworzenia nowych programów 

kształcenia i wprowadzenia nowych elementów dydaktyki, w nowym, dotychczas nie realizowanym 

przez wnioskodawcę zakresie czy formule. Czy te warunki muszą być spełnione łącznie, czy wystarczy 



    

 

spełnić jeden z nich? Czyli na przykład czy wystarczy, że zajęcia prowadzone z AutoCad na uczelni będą 

podane w nowej formule, żeby można je było włączyć do projektu? Czy też, jeżeli jakieś zajęcia 

prowadzone są na dowolnym wydziale uczelni, to nie można takich zajęć  w ramach tego projektu 

wprowadzić na kierunkach, gdzie ich nie ma? 

Powinny to być nowe elementy lub nowy program kształcenia dla danego kierunku. Możliwe 

jest więc wprowadzenie nowych zajęć dla kierunków, na których nie były dotychczas prowadzone. 

 

10. Czy możecie konkretnie doprecyzować, co można uzanć za modyfikację programów kształcenia? Jakie 

warunki należy spełnić, by wprowadzone zmiany zostały uznane za modyfikację (np. wymiana kursów, 

przeznaczonych godzin na konkretny kurs, formy kursu)? Ile procentowo przedmiotów (kursów) 

powinno zostać zmienione, by modyfikacja została uznana i czy ma im towarzyszyć zmiana efektów 

kształcenia? 

IOK nie określa procentowo czy liczbowo zakresu, jaki ma podlegać dostosowaniu programu 

kształcenia. Regulamin konkursu określa, że muszą to być nowe elementy dydaktyki, w nowym, 

dotychczas nierealizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule. Przewidziane działania będą 

podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują zasadność i efektywność przewidzianych działań. 

 

11. W jaki sposób powinny być szacowane koszty wynagrodzeń profesorów wizytujących? 

W celu oszacowania stawki należy na etapie konstruowania budżetu przeprowadzić  

i udokumentować rozeznanie rynku. 

 

12. Czy możliwe jest organizowanie i realizowanie szkoły letniej dla studentów z Polski  

i z zagranicy? Czy szkoły letnie stanowią element modyfikacji programu? 

Możliwe jest organizowanie i organizacja szkoły letniej z zastrzeżeniem, że powinna się ona odbyć po 

rozpoczęciu kształcenia przez uczestników projektu. Tzn. najbardziej optymalnym terminem od 

którego możliwe jest podjęcie realizowanych działań jest okres między pierwszym a drugim rokiem 

kształcenia.  Szkoły letnie stanowią element nowego programu kształcenia bądź też jego modyfikację. 

 

13. Czy w momencie uruchomienia kierunku na wydziale zamiejscowym uczelni, który jest tożsamy  

z kierunkiem w jednostce podstawowej możliwe jest określenie go jako nowego?  

Nie. W przypadku modyfikacji programu kształcenia konieczna jest zmiana merytoryczna. 

 



    

 

Moduł 2 

14. Czy w ramach modułu podnoszenie kompetencji planujemy realizację kilku staży studenckich 

na danym kierunku: czy dany student może uczestniczyć w kilku stażach / w kontekście wskaźników 

PESEL ? 

Student, który ukończy staż będzie raz ujmowany we wskaźniku. W kontekście uczestnictwa jednego 

studenta w kilku stażach należy ocenić zasadność tego rozwiązania. Biorąc pod uwagę, że staż musi 

być zgody z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży, podczas stażu 

student powinien zdobyć  praktyczne  doświadczenie  i  odpowiednie  umiejętności. W związku z tym 

trudno znaleźć uzasadnienie dla obejmowania tego samego studenta jeszcze raz tym samym 

wsparciem. Ponadto, programy stażowe powinny być realizowane w ramach modułu nr 3. Staże nie 

są formą wsparcia oferowaną w ramach modułu podnoszenia kompetencji.  

 

15. Czy przeprowadzenie bilansu kompetencji wymagane jest tylko w module 2 czy również w odniesieniu 

do typu 1 i 3 w module 6? 

Obligatoryjne jest przeprowadzenie bilansu kompetencji tylko dla studentów w ramach modułu 

podnoszenia kompetencji.  

 

16. Wizyty studyjne – czy możliwe jest podnoszenie kompetencji u zagranicznego pracodawcy? 

Tak, w ramach konkursu można zaplanować realizację zagranicznych wizyt studyjnych. We wniosku o 

dofinansowanie powinno znaleźć się uzasadnienie dlaczego konieczna jest realizacja zagranicznych 

wizyt studyjnych oraz jakie efekty zostaną uzyskane.  

 

17. Czy wolontariat jako działanie wpływające na podniesienie kompetencji miękkich wśród studentów 

może zostać uznany za element modyfikacji programu studiów? Czy takie działania wpisuje się w 

moduł podnoszenia kompetencji? 

Zapis dotyczący wolontariatu nie stanowi modyfikacji programu studiów. Ponadto nie znajduje się w 

katalogu form, które można uznać za podnoszące kompetencje – tym samym nie może zostać uznany 

wpisujący się w moduł podnoszenia kompetencji. 

 

Moduł 3 

18. Niepubliczna uczelnia zawodowa realizuje projekt stażowy w ramach projektu pozakonkursowego 

MNiSW „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych", który 

kończy się 30.06.2018 r. Czy w ramach niniejszego konkursu uczelnia może zaplanować staże 



    

 

zawodowe, które rozpoczną się po zakończeniu projektu stażowego w ramach projektu 

pozakonkursowego MNiSW (czyli  najwcześniej od 01.07.2018 r.)? 

Nie. Zgodnie z treścią kryterium dostępu wszystkie PWSZ są wykluczone z możliwości realizacji modułu 

stażowego. 

 

19. Czy jeżeli Wnioskodawca zakłada realizację modułu stażowego (oddzielny moduł stażowy), to wymóg 

objęcia wsparciem stażami min. 30% studentów (kr. dost. 16) danego roku/kierunku dotyczy 

wszystkich kierunków zaangażowanych w ramach realizacji projektu, czy tylko tych kierunków, które 

Wnioskodawca wybrał do modułu stażowego. Przykładowo Wnioskodawca chciałby objąć modułem 

kompetencji (dodatkowe szkolenia) studentów z kierunku ekonomia oraz planuje moduł stażowy 

dla kierunku „administracja”. Czy fakt objęcia działaniami projektowymi kierunku „ekonomia” 

oznacza, że osoby z tego kierunku (min. 30% studentów) muszą również wziąć udział w stażu? 

Min. 30 % studentów dotyczy kierunków, które zostaną objęte wsparciem w ramach modułu 

programów stażowych. 

 

 

Moduł 5 

20. Zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu wskaźnik mierzy liczbę absolwentów studiów doktoranckich 

uruchomionych dzięki wsparciu z EFS a jego pomiar dokonywany jest w momencie zakończenia przez 

beneficjenta realizacji programu studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS 

(zrealizowany został pełen cykl kształcenia na studiach III stopnia, tj. 4 lata + ok. 1 rok na działania 

związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, w tym uzyskania recenzji  i obroną pracy 

doktorskiej). 

Uwzględniając ograniczenia czasowe realizacji projektu max 4 lata, oraz czas trwania studiów 

doktoranckich (na uczelni technicznej 4 lata), obrona doktoratu może mieć miejsce już po zakończeniu 

realizacji projektu.  

Czy w takim wypadku możliwym jest realizacja tego modułu w projekcie? Jak należy odnieść 

się do powyższego wskaźnika w projekcie uwzględniając powyższą sytuację? 

Biorąc pod uwagę wskaźnik jaki należy osiągnąć oraz maksymalny okres realizacji projektu określony 

w kryterium dostępu nie ma możliwości objęcia wsparciem pełnego cyklu kształcenia 4-letnich 

studiów doktoranckich. Jednocześnie nie ma takiego obowiązku. Mogą Państwo zaplanować działania 

w zakresie dostosowania i realizacji programów studiów doktoranckich w niepełnym cyklu kształcenia, 

tak aby osiągnąć wymagany wskaźnik. 

 



    

 

21. Czy w ramach modułu nr 5 dotyczącego studiów doktoranckich możliwe jest ujęcie w ramach kosztów 

kwalifikowalnych zakupu specjalistycznych baz danych na potrzeby prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, przy założeniu, że wydatek ten jest uzasadniony merytorycznie? 

Tak, oczywiście wydatek musi być racjonalny i efektywny. 

 

22. Czy wprowadzenie obowiązkowej konferencji międzynarodowej płatnej z projektu  

dla słuchaczy studiów doktoranckich można uważać jako modyfikację programu? Czy tego typu 

działanie jest możliwe do uwzględniania w przedmiotowym konkursie? Czy konieczne będzie 

prowadzenie tego typu działania również po zakończeniu realizacji projektu? 

Działania zaproponowanego powyżej nie można uznać za modyfikację programu studiów. Udział  

w konferencji nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu.  

 

Moduł 6 

23. Czy szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej mogą odbywać się w godzinach pracy 

instytucji? 

IOK nie narzuca godzin w jakich mają być realizowane szkolenia. 

 

24. Czy w przypadku szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej chodzi tylko o podnoszenie 

kompetencji zarządczych? Czy możliwe jest również podnoszenie kompetencji np. ze znajomości 

języków obcych? 

Zgodnie z definicją wskaźnika dla tego działania, mierzy on liczbę pracowników kadry kierowniczej 

i administracyjnej uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze. 

kompetencje zarządcze rozumiane są dość szeroko. Chodzi tu o wszystkie kompetencje, które 

przyczynią się do poprawy funkcjonowania i zarządzania uczelnią.  

 

25. Czy możliwym jest wskazanie linii demarkacyjnej pomiędzy kadrą zaradzającą a kadrą 

administracyjną? 

Definicja kadry kierowniczej i administracyjnej została ujęta w załączniku 2b do SZOOP PO WER. We 

wniosku o dofinansowanie można zaplanować te same bądź różne formy wsparcia, wybór 

konkretnych działań powinien wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej.  

 

 



    

 

 

26. Czy w ramach modułu podnoszenia kompetencji zarządczych możliwy jest zakup książek, prenumerat 

czasopism, etc.? 

Nie, zakup książek, czasopism nie przyczyni się bezpośrednio do wzrostu kompetencji.  

 

27. Czy zaplanowane kursy językowe dla kadry administracyjnej, kierowniczej objętej wsparciem muszą 

się kończyć certyfikatem? 

Kursy językowe mogą kończyć się uzyskaniem certyfikatu, jednocześnie uzyskanie certyfikatu nie jest 

obligatoryjne.  

 

28. Czy we wniosku o dofinansowanie możemy wskazać firmę, która dotychczas wykonywała system 

informatyczny?  

Wskazanie we wniosku firmy, która wykonywała system nie zwalnia Państwa z obowiązku 

przeprowadzenia postępowania zgodnie z PZP/zasadą konkurencyjności.   

 

 

BUDŻET PROJEKTU 

29. Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest ujęcie wynagrodzenie opiekuna wizyty studyjnej 

ze strony uczelni? 

Tak, o ile opiekun po stronie uczelni będzie wykonywał zadania merytoryczne. Jeśli do obowiązków 

opiekuna będą należały kwestie organizacyjne, opieka nad grupą, wynagrodzenie należy ująć  

w ramach kosztów pośrednich.  

 

30. Jeżeli pracownik dydaktyczny pojedzie na staż dydaktyczny krajowy (7-14 dni) do innego miasta 

na uczelnię wyższą, to jak mam zabudżetować koszt noclegów wg faktury ? i jak koszt utrzymania - wg 

diety zgodnie z przepisami krajowymi?  

Koszty zakwaterowania należy przewidzieć zgodnie z rozeznaniem rynku. W standardzie kosztów 

została określona maksymalna stawka za nocleg na terenie Polski. Koszt utrzymania natomiast 

powinien być zgodny z wewnętrznymi przepisami wnioskodawcy. 

 



    

 

31. W ramach projektu PZ2 chcemy wesprzeć realizację studiów o profilu praktycznym, kształcących 

równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe. 

W związku z tym czy kwalifikowany jest zakup infrastruktury w postaci zakupu m.in.: komputerów 

ze specjalistycznym oprogramowaniem, przenośnego GPS, kamer termograficznych 

oraz infrastruktury dydaktycznej (np.  zestawy odczynników). Wyżej wymieniony sprzęt, 

oprogramowanie oraz materiały/wyposażenie laboratoryjne  mają być wykorzystywane na zajęciach 

głównie w ramach kształcenia podstawowego, ale nie będzie finansowane z dotacji Ministerstwa. 

Posłuży to rozwojowi praktycznych umiejętności w ramach kształcenia studentów I, II stopnia. 

Czy taki zakup w ramach limitu cross-financingu jest kwalifikowalny? Czy należy podać nazwy tych 

zajęć, na których będą używane czy można to podać ogólnie? 

Przedstawione zakupy  nie stanowią cross-finnancingu. Możemy je zaliczyć raczej jako środki trwałe, 

wartości niematerialne i prawne oraz materiały zużywalne. Wszystkie wymienione koszty powinny być 

szczegółowo uzasadnione pod budżetem projektu. Ponadto, należy wskazać na jakie zajęcia 

 i w jakim wymiarze będą wykorzystywane.  

 

32. Czy zagraniczna akredytacja kierunków studiów jest kosztem kwalifikowanym w konkursie? 

Nie jest to koszt kwalifikowalny. Akredytacje będą przedmiotem odrębnego projektu 

pozakonkursowego realizowanego przez MNiSW. 

 

33. Na jakim poziomie, może być planowany i wypłacany dodatek do wynagrodzenia? 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w materiale informacyjnym dotyczącym rozliczania 

kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj

/wytyczne_-_rozliczanie_kosztow_personelu_power.pdf   

 

34. Czy w przypadku zaplanowania przez Wnioskodawcę zajęć prowadzonych przez wykładowców  

z zagranicy możliwe jest finansowanie wynagrodzenia, jak również zakwaterowania i kosztów 

podróży? 

Tak. Jednak w każdym przypadku powinno być to odpowiednio uzasadnione przez Wnioskodawcę. 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_-_rozliczanie_kosztow_personelu_power.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_-_rozliczanie_kosztow_personelu_power.pdf


    

 

35. Czy planując w ramach modułu 6 wydatki na wyposażenie jak np. serwer powinniśmy planować zakup 

czy koszty amortyzacji.  

Wydatki, o których mowa, mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego 

wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. Wydatki 

poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu, mogą być 

kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o 

faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. Wydatki poniesione na zakup środków 

trwałych, wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu mogą być 

kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym 

były one wykorzystywane na rzecz projektu.  

 

Ścieżka II 

36. Czy w ramach modułu 6 - zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego jest możliwe zatrudnienie 

na umowę o pracę osoby, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

na działalność uczelni (np. w ramach Horyzontu 2020)? Jeżeli tak, czy koszt zatrudnienia tej osoby musi 

się zmieścić w 10% ogólnego budżetu projektu, zgodnie kryterium dostępu nr 11? 

Nie, takie stanowisko nie jest kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich. 

 

37. W ramach obowiązkowego dla ścieżki 2 kryterium dostępu nr 11 należy zaplanować działania 

z zakresu: 1. wsparcia uporządkowania struktury organizacyjnej uczelni oraz 2. rozwoju kompetencji 

zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości 

projektu. Czy jest poprawna interpretacja, że działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr 

uczelni wskazane w opisie modułu 6 w kryterium 12 mogą wykraczać poza wskazane 10% wartości 

projektu? 

Należy oddzielić działania wskazane w module nr 6 od działań obligatoryjnych w ramach kryterium 

dostępu nr 11. Nie można tym samym działaniem wypełniać kryterium dostępu nr 11 i modułu nr 6. 

Działania w ramach kryterium dostępu nr 11 należy traktować odrębnie, tzn. należy zrealizować co 

najmniej 3 ze wskazanych w kryterium dostępu nr 12 modułów działań i dodatkowo działania objęte 

kryterium dostępu nr 11. Działania w ramach modułu 6 nie są objęte 10 % limitem. 


