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FAQ nr 2 – konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni  

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

wersja z dnia 10 lipca 2017 r. 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Czy wniosek przesłany elektronicznie w systemie SOWA bez podpisu przy wykorzystaniu  certyfikatu 

kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP oraz bez przesłania do NCBR podpisanej przez osobę 

uprawnioną wersji papierowej wniosku będzie podlegał ocenie?  

Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs wyłącznie 

w SOWA bez podpisu nie wymaga uzupełnienia i będzie poddany dalszej ocenie. Już samo złożenie 

wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności oświadczeń zawartych w sekcji VIII. 

 

2. W jaki sposób wniosek w wersji elektronicznej podpisuje partner, jeśli w ogóle podpisuje? 

Wniosek może podpisać Partner, jednak nie musi, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. W tym celu 

należy utworzyć subkonto dla Partnera. Logując się na konto Partner będzie miał dostęp do wniosku  

i będzie mógł go podpisać. 

 

OKRES REALZIACJI PROJEKTU 

3. Czy  można zaplanować projekt np. od X.17 i w razie wygranej kwalifikować koszty poniesione od X.17 

(czyli przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy)? 

Z praktyki IOK wynika, że najlepiej zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu po rozstrzygnięciu 

konkursu. Zwykle na etapie negocjacji termin może zostać przesunięty na zaproponowany przez 

wnioskodawcę. Przy ujmowaniu daty X.17 należy mieć na uwadze, że Wnioskodawca podejmuje 

działania na własne ryzyko. Nie ma pewności, że wszystkie koszty poniesione przez Wnioskodawcę 

zostaną uznane za kwalifikowalne, nawet w przypadku przyznania dofinansowania. Ponadto, w takim 

wypadku należy rozpocząć realizację wszelkich działań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu, a nie np. tylko zakupić system informatyczny. Należy również mieć na uwadze 

maksymalny okres realizacji projektu tj. 48 miesięcy, gdyż w przypadku nie podjęcia działań  

w zaplanowanym terminie nie będzie możliwe wydłużenie okresu realizacji projektu. 



    

 
  

 
 

WSKAŹNIKI 

4. Czy wskaźnik rezultatu: Liczba absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze 

środków EFS, to liczbę otwartych przewodów doktorskich czy liczba obronionych prac doktorskich? 

Wskaźnik mierzy liczbę absolwentów studiów doktoranckich uruchomionych dzięki wsparciu z EFS. 

Absolwent studiów doktoranckich to osoba, która ukończyła studia doktoranckie i uzyskała 

kwalifikacje trzeciego stopnia, czyli zdobyła stopień naukowy doktora. 

 

5. Czy uczelnia, która otworzy nowy kierunek studiów w ramach projektu może założyć w projekcie, 

że studenci w trakcie trwania projektu jeszcze tych studiów nie ukończą, tzn. w momencie zakończenia 

projektu ukończą jedynie 3 rok studiów? Czy jest to dopuszczalne ze względu na to, że w takie sytuacji 

nie będzie można we wniosku podać wskaźników dot. liczby osób, które ukończyły studia na takim 

nowym kierunku?. 

Nie, należy tak wybrać grupę docelową i zaplanować wsparcie, żeby móc wykazać osoby objęte 

wsparciem we wskaźnikach. Nie może dojść do sytuacji, w której uczestnicy uzyskują dyplom np. rok 

po zakończeniu projektu, gdyż nie będzie można ich wtedy wykazać we wskaźnikach. 

 

6. Czy w projekcie można uruchomić kierunek pięcioletni? Wykracza on wtedy poza max okres trwania 

projektu - 48 miesięcy. Jeśli tak, to w jaki sposób można wtedy wskazać realizację wskaźników - nie 

będą to absolwenci, ponieważ ukończą studia po zakończeniu projektu. Czy można wykazać 

podniesienie kompetencji np. zaliczeniem przez danego studenta np. 6 czy 7 semestru (w zależności 

od tego ile zmieści się w projekcie) - skoro awans na kolejny semestr oznacza osiągnięcie zakładanych 

na danym etapie efektów kształcenia co jest potwierdzane egzaminami, a więc podniesienie 

kompetencji. 

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

w kryterium dostępu nie ma możliwości objęcia wsparciem pełnego cyklu kształcenia studiów  

5-letnich.  

Wskazany pomiar wskaźnika nie jest prawidłowy. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które uzyskały dyplom 

ukończenia studiów. 

 

7. Czy w sytuacji gdy pełen cykl kształcenia na kierunku lekarskim wynosi 6 lat, to obowiązkowy 

w konkursie wskaźnik pn. "Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni 

wspartych z EFS" mógłby być liczony nie na podstawie uzyskanych dyplomów (zgodnie z def. pomiaru 

wskaźnika) tylko zakończenia np. 8 semestru? 

Definicja pomiaru wskaźnika została określona w SZOOP PO WER i nie jest możliwa jej zmiana. 

 



    

 
  

 
 

8. Czy jeżeli student uczestniczący w projekcie (Moduł programów kształcenia) jest na 1 roku studiów  

I stopnia, a po zakończeniu udziału w projekcie dalej kontynuuje naukę na studiach I stopnia to może 

być liczony do wskaźnika? 

Student, który kontynuuje kształcenie na  tych samych studiach, na tym samym stopniu nie może być 

wliczany do wskaźnika.  

Do wskaźnika można wliczyć studenta kontynuującego kształcenie na studiach I stopnia w przypadku, 

gdy po ukończeniu tych studiów będzie kontynuował kształcenia na studiach I stopnia, ale na innym 

kierunku. 

 

9. Wskaźnik rezultatu „Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali 

kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – moduły 1-6 … ” – 

wskaźnik dotyczy absolwentów ale regulamin odnosi go do modułów 1-6, zatem w jaki sposób 

ostateczni użytkownicy wskazani w module 6 (kadra dydaktyczna i zarządzająca) mają zostać 

uwzględnieni w tym wskaźniku? 

W regulaminie konkursu wskazano moduły 1-6 ze względu na kryterium dostępu nr 12, które 

obowiązuje wszystkich Wnioskodawców. Kadra zarządzająca i dydaktyczna powinna zostać ujęta 

odpowiednio w we wskaźnikach: Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli 

swoje kompetencje dydaktyczne i Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli 

swoje kompetencje zarządcze. 

 

10. Czy wskaźniki w części 3.1 podajemy z dopiskiem jakiego modułu dotyczą, np.: „Liczba pracowników 

kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią – 

moduł 6” Czy bez informacji, jakiego modułu dotyczą? 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wskaźniki należy wybrać z listy rozwijanej w SOWA. Wskaźniki 

nie mogą zawierać żadnych dodatkowych informacji. W przypadku wskaźników wprowadzanych 

ręcznie do wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA, należy zachować ich brzmienie wskazane  

w Regulaminie konkursu. 

 

11. Czy podajemy tylko wskaźniki do modułów ujętych we wniosku? Pytam, ponieważ przy niektórych 

wskaźnikach jest napisane, że należy je podać o ile jest realizowany dany moduł, a przy innych takiej 

wzmianki nie ma, co wskazywałoby na to, że zawsze należy je podawać, nawet, jeśli moduł którego 

dot. danych wskaźnik nie jest realizowany. 

W rozdziale X. Wymagania w zakresie wskaźników w projekcie w Regulaminie konkursu określono 

„Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie, w zależności od modułów 

wybranych do realizacji zawartych w KD 10, następujących wskaźników określonych w PO WER, 

co musi zostać uwzględnione  w zapisach wniosku o dofinansowanie (pkt 3.1.1 wniosku). 



    

 
  

 
 

12. Z godnie z faktem, że możliwe jest przygotowanie i uruchomienie kursów e-learnigowych, bez 

konieczności wchodzenia w etap realizacji – wówczas nie wykazujemy uczestników tego typu działań, 

a wskaźniki odnoszą się tylko do opracowań. Czy takie samo rozwiązanie możliwe jest w odniesieniu 

do studiów I i II stopnia? Czy możliwe jest zaplanowanie w projekcie jedynie etapów przygotowania  

i uruchomienia, bez wchodzenia w etap realizacji? Czy wtedy analogicznie nie musimy wykazywać 

uczestników tego zadania? 

Jeśli kursy e-learningowe będą utworzone w ramach otwartych zasobów uczelni nie ma konieczności 

realizacji zajęć i wykazywania wskaźników z tego zakresu. W przypadku tworzenia kursów w ramach 

modułu programów kształcenia należy wykazać studentów objętych wsparciem w odpowiednich 

wskaźnikach.  

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

13. W poprzednich konkursach występowało takie kryterium dostępu jak: „Wydatki ponoszone 

na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane 

ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania 

finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem”. Obecnie powyższy zapis 

nie występuje już jako kryterium dostępu. Czy wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku jakiś zapis 

potwierdzający, że wydatki w ramach projektu nie będą przeznaczone na działania finansowane ze 

środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych?  

W uzasadnieniu dla kryterium dostępu nr 9 w ścieżce I (kryterium dostępu nr 10 w ścieżkach II i III)  

w Rocznym Planie Działania wskazano, że „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”.  

Wnioskodawca powinien ująć odpowiedni zapis we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

14. Kryterium dostępu nr 13 dotyczące tego, że 30% absolwentów uczelni objętych musi dalej się kształcić 

lub podjąć zatrudnienie: czy ww. kryterium dotyczy każdego studenta biorącego udział w projekcie 

bez względu na kompleksowość i charakter wsparcia, nawet jeśli np. student weźmie tylko udział 

w 60h wykładu prowadzonego przez zagranicznego wykładowcę? 

Wskaźnik dotyczy wszystkich absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie. 

 

15. Czy kryterium dostępu nr 6 można uznać za spełnione, jeżeli dwie jednostki organizacyjne Uczelni 

objęte projektem i wspólnie realizujące zadania z zakresu studiów w doktoranckich  

(np. interdyscyplinarne studia doktoranckie), posiadają po jednym uprawnieniu do nadawania stopnia 

naukowego doktora? 



    

 
  

 
 

Nie, wszystkie jednostki organizacyjne objęte projektem i realizująca zadania z zakresu studiów 

doktoranckich muszą posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

 

16. Czy kryterium KD 5 - Moduł Studia Doktoranckie : "jednostka organizacyjna objęta projektem 

i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora" dotyczy  Uczelni, czy też odnosi się do jednostki organizacyjnej Uczelni 

(wydziału), która zakłada realizację działań w tym zakresie? 

Wskazane w kryterium uprawnienia powinna posiadać jednostka organizacyjna uczelni, która będzie 

realizować działania z zakresu studiów doktoranckich. 

 

MODUŁY 

17. Czy student może korzystać z różnych (dwóch lub więcej) form wsparcia w związku z realizacją przez 

uczelnie różnych modułów? Np. w ramach modułu biura karier skorzysta z doradztwa, a w ramach 

modułu podnoszenia kompetencji skorzysta ze szkolenia. Czy jest jakieś ograniczenie co do liczby 

modułów, z których student może skorzystać? 

Brak jest ograniczenia co do liczby form wsparcia i modułów, z których skorzysta dany student. 

 

Moduł 1 

18. Uczelnia zamierza wprowadzić kompleksową reformę wszystkich studiów pierwszego stopnia poprzez 

zmianę trybu kształcenia. Na pierwszym roku wszyscy studenci będą mieli wspólne przedmioty. 

Dodatkowo wszystkie te przedmioty zostaną zmodyfikowane. Czy w takim układzie kwalifikowane 

będą koszty przygotowania zajęć i prowadzenia dydaktyki? 

Tak, w ramach modułu programów kształcenia można prowadzić działania w zakresie dostosowania 

i  realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych  już istniejących kierunków 

studiów. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu konkursu – 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. 

 

19. Czy projektem możemy objąć studentów wszystkich roczników (1,2,3 roku) studiów licencjackich 

stacjonarnych?  

Tak, jest taka możliwość. 

 



    

 
  

 
 

20. Czy w ramach modułu 1 możemy realizować letnie szkoły? 

Tak, szkoły letnie mogą być np. elementem umiędzynarodowienia. 

 

21. Czy w ramach modułu dot. utworzenia nowych programy kształcenia kwalifikowalne są koszty 

dydaktyki podstawowej ? 

Możliwe jest finansowanie kosztów prowadzenia elementów dydaktyki, w nowym, dotychczas nie 

realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule. 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, zgodnie z uzasadnieniem do 

kryterium dostępu nr 9 w ścieżce I (kryterium dostępu nr 10 w ścieżkach II i III) w Rocznym Planie 

Działania. 

 

22. Czy w ramach modułu 1 możliwe jest: 

 organizowanie wizyt studyjnych w innych krajach UE (koszty przejazdów, noclegów, 

wyżywienia, ubezpieczenia itp.) 

 organizacji udziału w wydarzeniach zewnętrznych typu Targi "InfoShare" 

Wizyty studyjne i udział w targach nie są działaniami kwalifikowalnymi w ramach modułu programów 

kształcenia. 

 

23. W ramach modułu programów kształcenia planowane jest uruchomienie kierunku, który nie jest 

dotychczas realizowany w Polsce. Czy w ramach tego działania kwalifikowalne są koszty wizyt 

studyjnych na zagranicznych uczelniach w celu wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk  

w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości programów kształcenia? 

Nie są to koszty kwalifikowalne w ramach moduł programów kształcenia. 

 

24. Czy jest możliwość w module 1 finansowania zajęć, które kiedyś były, ale zrezygnowaliśmy z ich 

prowadzenia ze względu na brak funduszy (np. przedmiot, którego teraz nie ma w ogóle, albo kiedyś 

był realizowany w wymiarze 60h, a teraz tylko 30h). 

W ramach modułu programów kształcenia mogą być realizowane zajęcia, które aktualnie nie  

są realizowane, ale były w programie kształcenia. Natomiast nie będą kwalifikowalne koszty wyłącznie 

zwiększenia wymiaru godzinowego zajęć bez zmian merytorycznych. 

 

25. Czy wszystkie przedmioty finansowane z projektu powinny znaleźć się w programie kształcenia? 



    

 
  

 
 

Docelowo zajęcia te powinny znaleźć się w zmodyfikowanym programie kształcenia. Mając na uwadze 

przyszły zakres projektu (np. umieszczenie zajęć projektowych jako dodatkowych na danym roku i 

kierunku studiów) najistotniejsze jest jednakże umożliwienie przyszłym studentom udziału w 

analogicznych zajęciach. 

 

26. Czy należy podawać nazwiska kadry zagranicznej, która będzie zatrudniana i jej dorobek (włączanie 

wykładowców z zagranicy)?  

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie można wskazać doświadczenie, wymagania i dziedziny 

z jakich mają zostać zatrudnieni wykładowcy. 

 

27. Czy jeśli wykładowcy zagraniczni zostaną zatrudnieni na etat i będą prowadzić zajęcia w jednostce, 

czy jest konieczność obniżenia czesnego studentom z tego tytułu? 

Tak, w takim przypadku wymagana jest rekalkulacja czesnego.   

 

28. Jeśli w ramach projektu chcielibyśmy sfinansować tylko część zajęć z programu studiów (nie cały 

program studiów), to czy konieczna jest rekalkulacja czesnego? 

W takim wypadku należy obniżyć czesne. 

 

29. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na uruchomienie nowego kierunku (kierunek lekarski) w ramach 

konkursu nr 1/NPK/ POWER/3.1/2016. Kierunek zostanie uruchomiony od października br. W ramach 

konkursu NPK sfinansowano jedynie część zajęć wynikających ze współpracy z pracodawcami.  

Czy w ramach bieżącego konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 można ująć koszty prowadzenia 

zajęć dla studentów w ramach dydaktyki podstawowej na tym samym kierunku – innych 

niż finansowane w ramach konkursu NPK z 2016r.? 

W ramach konkursu na zintegrowane programy uczelni nie można finansować zajęć na kierunku 

uruchomionym w ramach konkursu nr 1/NPK/ POWER/3.1/2016 jak również zajęć w ramach dydaktyki 

podstawowej.  

 

30. Czy w projekcie należy przewidzieć realizację pełnych cykli kształcenia studiów I, II i III stopnia (nabór 

konkretnego rocznika oraz objęcie ich pełnym cyklem nauki)? 

Regulamin konkursu nie nakłada konieczności realizacji pełnych cykli kształcenia. Ze względu na 

charakter i zakres wskaźników zalecane jest udzielanie wsparcia późniejszym rocznikom studentów, 

którzy wkrótce zostaną absolwentami. 

 



    

 
  

 
 

31. Czy realizując program kształcenia w języku obcym kwalifikowany jest koszt zatrudnienia tłumacza 

podczas odbywania praktyk przez studentów u polskiego pracodawcy? 

IOK nie widzi zasadności ponoszenia kosztu tłumacza dla praktykantów. 

 

32. W ramach modułu 1 działanie "dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb 

społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie 

studentów w praktyczne umiejętności" możemy zaproponować studentom nowe dodatkowe zajęcia. 

Czy możemy również zorganizować szkolenie certyfikowane w ramach tego działania? 

Szkolenie certyfikowane wpisuje się w działania w ramach programu rozwoju kompetencji i w ramach 

tego modułu powinno być realizowane. 

 

33. Czy jeśli aktualnie realizujemy przedmiot xxx w postaci 15 h wykładów, w projekcie możemy 

zaproponować nowe dodatkowe 15 h warsztatów z tego przedmiotu? 

Tak, jest taka możliwość.  

 

34. Planujemy w ramach projektu sfinansować nowe anglojęzyczne studia. Chcielibyśmy je sfinansować 

w całości - cały program studiów. Czy jest to możliwe, czy też w projekcie można przewidzieć tylko 

część zajęć, np. tylko zajęcia specjalizacyjne, bez przedmiotów podstawowych? 

Możliwe jest finansowanie nowych programów kształcenia. Nie określono ograniczenia 

dla obejmowania w projekcie części zajęć.  Jednak z zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu 

konkursu – 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. 

 

35. Planujemy sfinansować na kilku kierunkach prowadzenie zajęć przez zagranicznych wykładowców: 

 Czy mogą to być zajęcia, które są obecnie w programie studiów? 

 Czy poza wypłatą wynagrodzeń dla tych wykładowców możemy także odrębnie finansować 

koszty ich dojazdu do Polski i pobytu w naszym kraju (koszty zakwaterowania i wyżywienia)? 

IOK nie widzi zasadności dla prowadzenia przez wykładowców z zagranicy zajęć, które są prowadzone 

obecnie na uczelni. Powinny to być nowe elementy dotychczas nie realizowane w ramach programu 

kształcenia lub też należy wykazać różnice i wartość dodaną wniesiona do danego przedmiotu przez 

wykładowcę z zagranicy.  



    

 
  

 
 

Odnośnie kosztów dojazdu i pobytu, katalog kosztów zawarty w załączniku nr 8 ma charakter otwarty 

– to znaczy, że mogą zostać przewidziane wydatki, które z punktu widzenia działań w projekcie 

są niezbędne, o ile oczywiście zostaną odpowiednio uzasadnione. 

 

36. W projekcie przewidziano uruchomienie nowego kierunku. Uczelnia będzie w najbliższym czasie 

składać wniosek o jego uruchomienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jednak zgoda 

zostanie udzielona najprawdopodobniej już w trakcie projektu. Czy jeśli Ministerstwo nie wyrazi zgody 

na uruchomienie nowego kierunku, to czy uczelnia może – przy zachowaniu kryterium dotyczącego 

min. 3 modułów realizowanych w ramach projektu – usunąć zadanie dotyczące tylko uruchomienia 

tego kierunku (odpowiednio pomniejszając koszty i wskaźniki projektu) i realizować projekt 

w pozostałym zakresie? 

Taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie na etapie realizacji projektu. Taka możliwość może 

być rozpatrywana jedynie w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów dostępu.   

 

37. Czy możliwe jest utworzenie nowych specjalności na dwóch kierunkach prowadzonych na różnych 

wydziałach? 

 

Tak, w ramach modułu programów kształcenia można zarówno tworzyć nowe kierunki studiów jak 

i prowadzić działania w zakresie dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb 

społeczno-gospodarczych już istniejących kierunków studiów. 

 

38. Czy w przypadku modułów 1 i 5 wystarczającym działaniem będzie opracowanie nowej lub 

zmodyfikowanej koncepcji programów kształcenia (powstanie nowy, zatwierdzony przez Radę 

Wydziału i Senat, program kształcenia)? Czy ten program musi jednak zostać wdrożony i realizowany 

w ramach tego działania? 

Program kształcenia w ramach modułu 1 i 5 powinien zostać przygotowany i zrealizowany. We wniosku 

powinniście Państwo zaplanować osiągnięcie wskaźników w tych zakresach. 

 

39. Czy w ramach modułu na programy kształcenia możliwe jest otworzenie i realizacja w języku obcym 

tylko specjalności na danym kierunku studiów? 

Tak, jest taka możliwość. 

 

Moduł 2 

40. Czy każdy student z grupy docelowej ma kształcić się w minimum 2 kompetencjach? 



    

 
  

 
 

Nie, działania w ramach projektu muszą prowadzić do uzyskania przez uczestników co najmniej dwóch 

kompetencji lub kwalifikacji. 

 

41. Czy każdy student z grupy docelowej ma wziąć udział w minimum 3 aktywnościach/formach?  

Nie, to projekt ma obejmować co najmniej trzy elementy wskazane w kryterium dostępu nr 24  

w ścieżce I (nr 26 w ścieżce II oraz nr 25 w ścieżce III). 

 

42. Czy aktywność/forma zadania oznaczona nr 1 "certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe 

kształcące kompetencje" traktowane są rozłącznie jako dwie odrębne formy aktywności? 

Tak, certyfikowane szkolenia i warsztaty traktowane są odrębnie. 

 

Moduł 3 

43. Czy można przewidzieć realizację staży wyłącznie np. dla studiów licencjackich stacjonarnych danej 

specjalności danego rocznika  i czy wskaźnik 30% będzie wtedy liczony tylko w odniesieniu do tej grupy 

uczestników (a nie dla całego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)? 

Można przewidzieć realizację staży tylko dla danej grupy studentów, jednak kryterium weryfikowanej 

jest zgodnie z treścią kryterium dla kierunku studiów a nie specjalności. 

 

Moduł 4 

44. Czy w ramach modułu 4 - wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy można przewidzieć wsparcie 

dla inkubatora przedsiębiorczości (jednostka działająca w strukturze uczelni)? 

Zadania w ramach modułu 4 mogą realizować jednostki, które realizują działania określone w definicji 

akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.   

 

45. Jak należy rozumieć pojęcie instytucje rynku pracy (moduł biura karier)? Czy chodzi tylko o urzędy 

pracy czy również firmy świadczące usługi pośrednictwa pracy? 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadania na rzecz bezrobocia 

i promocji zatrudnienia realizują instytucje rynku pracy instytucje rynku pracy to publiczne służby 

zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje 

dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. 

 



    

 
  

 
 

46. Czy studenci dwóch ostatnich lat studiów doktoranckich również mogą skorzystać ze wsparcia 

w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w ramach modułu biura karier? 

Nie, studenci studiów doktoranckich nie są objęci wsparciem oferowanym w ramach akademickich 

biur karier. 

 

47. Czy w module 4 „Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy” wymagana jest współpraca 

z urzędami pracy itp. jak to miało miejsce w konkursie dot. akademickich biur karier? 

Zgodnie z odpowiednim kryterium dostępu w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu 

wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów  

w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy projekt przewiduje współpracę biur karier  

i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych lub organizacji pracodawców. Instytucje rynku 

pracy są zaś rozumiane szerzej niż tylko urzędy pracy (patrz pytanie nr 45). 

 

48. Uczelnia starała się o środki np. na rozwój ABK w dedykowanym konkursie, nie został on jeszcze 

rozstrzygnięty. Wnioskodawca zakłada działania na rzecz ABK w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-

PZ2/17 w związku z nierozstrzygnięciem dedykowanego konkursu, ale już po złożeniu wniosku 

w działaniu 3.5  okazuje się, że otrzymał on dofinansowanie w konkursie na ABK. Czy uczelnia będzie 

musiała zrezygnować z dofinansowania ABK w ramach działania 3.1, zrezygnować w realizacji projektu 

w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, czy jest możliwość zmodyfikowania działań 

w działaniu 3.5 na etapie negocjacji tak, by nie obejmowały obszarów, na które otrzymano 

dofinansowanie? 

Wsparcie dla ABK w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 powinno zostać 

tak zaprojektowane aby nie pokrywało się ze wsparciem oferowanym w ramach konkursu 

POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17. Na etapie negocjacji nie ma możliwości wprowadzenia szerokich 

zmian we wniosku o dofinansowanie, gdyż podlega on ocenie ekspertów w formie jakiej został 

złożony.   

 

49. Czy w ramach modułu biura karier można zaplanować koszt szkolenia pracowników biura w zakresie 

coachingu? 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania przedstawionych działań/zadań o ile zostaną uzasadnione i odpowiadają na faktyczne 

potrzeby wskazanej grupy docelowej, a także są niezbędne i efektywne pod względem kosztów. 

 

Moduł 5 



    

 
  

 
 

50. Uprzejmie proszę o informację, czy w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni, moduł „Moduł studiów doktoranckich”, można 

realizować studia doktoranckie na wydziale, który posiada kategorię naukową B? 

Tak - może, należy mieć na uwadze, że kierunki, na których będą realizowane działania w ramach 

projektu, jednocześnie nie mogą posiadać negatywnej oceny jakości kształcenia.   

 

51. Czy możliwe jest finansowanie realizacji dodatkowych (nowych) zajęć na studiach III stopnia 

prowadzonych przez zagranicznych wykładowców? Nie byłyby finansowane całe studia, tylko kilka 

rodzajów zajęć? oraz czy możliwe jest finansowanie szkół letnich, jeśli nie są elementem programu 

studiów? 

Tak, jest możliwość finansowania obydwu działań, oczywiście muszą zostać uzasadnione we wniosku 

o dofinansowanie.  

 

Moduł 6 

52. Czy kadra administracyjna uczelni (nie będąca kadrą kierowniczą) może być adresatem szkoleń, które 

nie będą związane z podnoszeniem i doskonaleniem kompetencji zarządczych? 

Wsparciem w ramach projektu może zostać objęta zarówno kadra kierownicza jak i administracyjna. 

Zadania realizowane w ramach tego typu działania muszą przyczyniać się do osiągnięcia wskaźnika 

„Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze”. 

 

53. Czy kompetencje, które uzyska kadra dydaktyczna w ramach modułu nr 6 muszą zostać wykorzystane 

podczas prowadzenia projektu, tj. czy kadra dydaktyczna może uczestniczyć w szkoleniach z języka 

angielskiego, jeśli w projekcie nie prowadzi zajęć w języku angielskim. Prowadzi je poza projektem. 

Zgodnie z kryterium dostępu w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu podnoszenia 

kompetencji dydaktycznych kadr uczelni projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji 

projektu  zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć  

ze  studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po 

zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie). Prowadzone zajęcia muszą gwarantować efektywne 

wykorzystanie zdobytych umiejętności. Zajęcia zakładające wykorzystanie zdobytych przez kadrę 

kompetencji muszą być zrealizowane w trakcie projektu lub też rozpoczęte w trakcie realizacji 

projektu, co oznacza, że mogą być dokończone już po zakończeniu projektu.  

Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć we wniosku informację,  

że zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze 

studentami przez co najmniej jeden semestr należy tez opisać zakres tychże zajęć prowadzonych przez 

kadrę objętą projektem. Na etapie realizacji projektu konieczne jest wytworzenie dokumentów 

poświadczających przebieg zajęć, a więc takich jak np. sylabusy, karty egzaminów etc. 



    

 
  

 
 

 

54. Czy działaniami podnoszącymi kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni można objąć pracowników 

zatrudnionych na umowę-zlecenie? 

Tak, pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie można objąć działaniami podnoszącymi 

kompetencje. Takie rozwiązanie należy jednak uzasadnić we wniosku o dofinansowanie, gdyż co do 

zasady Wnioskodawca powinien zagwarantować, że wspiera kadrę, która będzie mogła wykorzystać 

nabyte umiejętności w praktyce. Przewidziane działania będą podlegać ocenie ekspertów, którzy 

zweryfikują zasadność i efektywność przewidzianych działań. 

 

55. W ramach modułu wsparcia kompetencji kadry dydaktycznej możliwa jest realizacja staży 

dydaktycznych - czy program tych staży powinien ograniczać się tylko do wsparcia kompetencji 

z obszarów wymienionych w Regulaminie (umiejętności dydaktyczne, umiejętności informatyczne, 

w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia, 

w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym, umiejętności prezentacyjne) czy może wspierać 

dowolne kompetencje? 

Tak, możliwa jest realizacja staży dydaktycznych. Powinny to być kompetencje wymienione 

w kryterium dostępu. 

 

56. Jeśli pracownik administracyjny uczestniczy w działaniu realizowanym na terenie kraju poza miejscem 

zamieszkania, czy są kwalifikowalne koszty zakwaterowania i wyżywienia? 

Tak, o ile uzasadniona będzie realizacja wsparcia poza miejscem zamieszkania. Załącznik nr 8 stanowi 

katalog otwarty to znaczy, że mogą zostać przewidziane wydatki, które z punktu widzenia działań  

w projekcie są niezbędne i efektywne. 

 

57. Czy kwalifikowalne są koszty kursów/szkoleń e-learningowych w celu podniesienia kompetencji dla 

kadry dydaktycznej? 

Tak, o ile  będą gwarantować efektywne podniesienie kompetencji uczestnika i wykorzystanie 

zdobytych umiejętności w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. 

 

58. Czy możemy utworzyć sekcje ds. szkoleń, której obecnie nie ma w strukturach uczelni oraz sfinansować 

wynagrodzenie jej pracownika. Powiązalibyśmy to z realizacją szkoleń dla administracji w ramach 

modułu 6. 

Utworzenie sekcji ds. szkoleń, która będzie organizować szkolenia w ramach modułu 6 nie jest 

działaniem kwalifikowalny z kosztów bezpośrednich. Działanie wpisuje się w zarządzanie projektem,  

a więc w koszty pośrednie. 



    

 
  

 
 

 

59. Czy w ramach modułu kwalifikowalne jest utworzenia uczelnianego repozytorium prac dyplomowych, 

w tym prace związane z archiwizacją prac (przenoszeniem) do uczelnianej bazy? 

Tak, o ile przewidziane działanie jest uzasadnione i rzeczywiście wpływa na poprawę funkcjonowania 

uczelni. 

 

60. Czy w ramach projektu przygotowywanego do działania 3.5 POWER, moduł 6) Zarządzanie 

w instytucjach szkolnictwa wyższego, typ operacji:  wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania 

uczelniami  można otrzymać dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów? 

Tak, o ile wskazane działanie zostanie odpowiednio uzasadnione. Przewidziane działania będą 

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

 

61. Uczelnia rozpoczęła pracę nad programem informatycznym do zarządzania uczelnią USOS. 

Czy w ramach modułu nr 6 w ścieżce I można z budżetu projektu pokryć koszty dalszej pracy nad tym 

programem, czy też musi to być nowy program informatyczny tworzony w ramach projektu? 

Tak, w ramach modułu 6 można zaplanować dalsze prace związane z systemem informatycznym. 

 

62.  Czy w ramach modułu nr 6 w ścieżce I, można w ramach projektu opracować i wdrożyć zasady 

zarządzania uczelnią, nie chodzi jednak o program informatyczny, tylko o zbiór zasad/dokumentów 

itp.? 

Tak, takie działania są dopuszczalne. 

 

PARTNERSTWO 

63. Czy partner może współrealizować projekt np. prowadzić część szkoleń podnoszących kwalifikacje 

studentów? 

Partner może być odpowiedzialny za realizację zadań w projekcie. Należy pamiętać, ze w przypadku 

projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów 

lub usług partnerowi i odwrotnie. 

 

64. Czy partner może uczestniczyć w innych projektach? 

Partner może uczestniczyć w kilku projektach, o ile posiada odpowiedni potencjał. 

 



    

 
  

 
 

65. Czy partnerem może być podmiot z innego kraju np. Uczelnia wyższa z UE z której? 

Nie, w ramach działania 3.5 nie występuje partnerstwo ponadnarodowe. 

 

BUDŻET PROJEKTU 

 

66. W Konkursie Zintegrowane Programy Uczelni istnieje zapis, że 10% wydatków kwalifikowanych można 

przeznaczyć na środki trwałe. W związku z tym mam pytanie: czy w tych 10% zawarte są także wartości 

niematerialne i prawne (i np. software)? Czy są to osobne koszty?  

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni możliwy jest zakup środków trwałych do 10 % 

wydatków kwalifikowalnych, gdy w projekcie nie występuje cross-financing. Zgodnie z SZOOP PO WER 

- cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Koszty wartości niematerialnych i prawnych stanowią odrębny koszt.  

 

67. W ramach środków trwałych z projektu nr:  POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 chcielibyśmy wyposażyć 

laboratorium informatyczne w sprzęt i oprogramowanie. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie 

również zakup mebli (tj. np. biurek, krzeseł)? 

Wyposażenie laboratorium w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie może zostać uznane  

za kwalifikowalne jeżeli z punktu widzenia działań w projekcie jest niezbędne i zostanie odpowiednio 

uzasadnione. Zakup mebli i innego wyposażenia standardowego  jest wydatkiem niekwalifikowalnym. 

 

68. Czy w ramach modułu Biura Karier możliwy jest zakup narzędzi diagnozujących kompetencje, cechy 

osobowości i inne własności psychologiczne, potrzebne do podniesienia jakości wsparcia doradczego 

świadczonego studentom? Czy takie narzędzia mogą być stosowane zarówno do studentów biorących 

udział w projekcie, jak i innych studentów i absolwentów uczelni? 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania przedstawionych działań/zadań o ile zostaną uzasadnione i odpowiadają na faktyczne 

potrzeby wskazanej grupy docelowej, a także są niezbędne i efektywne pod względem kosztów. 

 

69. Czy w ramach modułu biura karier możliwe jest sfinansowanie zadań dotyczących zorganizowanych 

form kontaktu z organizacjami będącymi potencjalnymi pracodawcami dla studentów uczelni? 

W rachubę wchodziłyby tematyczne seminaria, prezentacje pracodawców czy też giełda/targi pracy 

i praktyk. Przewidziane koszty realizacji tego zadania obejmowałyby tylko organizację wydarzenia 

(np. wynajem stoisk wystawienniczych, druk materiałów promocyjnych, mały catering). 



    

 
  

 
 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania przedstawionych działań/zadań o ile zostaną uzasadnione i odpowiadają na faktyczne 

potrzeby wskazanej grupy docelowej, a także są niezbędne i efektywne pod względem kosztów. 

 

70. Czy w ramach modułu biura karier w zadaniu doradztwa indywidulanego istnieje możliwość zakupu 

oprogramowania wraz z licencją służącego do budowy bazy ofert pracy i tworzenia profili zawodowych 

studentów? 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania przedstawionych działań/zadań o ile zostaną uzasadnione i odpowiadają na faktyczne 

potrzeby wskazanej grupy docelowej, a także są niezbędne i efektywne pod względem kosztów. 

 

71. Czy zgodnie z regulaminem konkursu w ścieżce III w ramach Modułu 6 - Moduł zarządzania 

w instytucjach szkolnictwa wyższego - w budżecie projektu poza zakupem informatycznych narzędzi 

zarządzania uczelnią można ująć także implementację informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią 

rozumianą jako wynagrodzenie firmy oferującej system informatyczny, ale również dodatkowe 

wynagrodzenie pracowników uczelni, którzy będą zaangażowani we wdrożenie nowego systemu? 

Tak, można przewidzieć wskazane działania, o ile zostaną odpowiednio uzasadnione. 

 

72. Czy w ramach przygotowywania kursów/szkoleń dla kadry w module 6 możliwe jest uwzględnienie  

w wydatkach, poza kosztami ich prowadzenia, również kosztów przygotowania/opracowania? 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu konkursu koszt pracy trenera obejmuje koszty opracowania 

programu oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz dodatkowego 

wsparcia jeśli przewidziane jest w ramach projektu. 

 

73. Czy można zaplanować koszty druku materiałów szkoleniowych lub ew. przekazania ich na pendrivach, 

czy też w grę wchodzi jedynie przekazywanie ich w formie cyfrowej drogą elektroniczną? 

Można zaplanować koszty, które z punktu widzenia realizacji projektu będą niezbędne i efektywne. 

 

74. Czy można zaplanować prowadzenie kursów/warsztatów przez dwóch trenerów/ekspertów?  

Czy wtedy każdy z trenerów/ekspertów może mieć stawkę np. 150 zł/h? 

Co do zasady na jedną godzinę zajęć powinien przypadać jeden prowadzący. Uwzględnienie takiego 

rozwiązania we wniosku o dofinansowanie musi być uzasadnione pod względem merytorycznym. 

Stawka maksymalna ujęta w zał. nr 8 to 150 zł/h. Kwoty wskazane w zał. nr 8 są kwotami 

maksymalnymi ujęcie ich w budżecie projektu nie zwalnia Wnioskodawcy z konieczności 

przeprowadzenia rozeznania rynku. 



    

 
  

 
 

 

75. Czy możemy wykorzystać środki finansowe na realizację organizowanych we własnym zakresie 

intensywnych kursów (np. kurs przygotowujący/dokształcający nowo przyjętych studentów I stopnia)? 

Nie, kursy przygotowujące/doszkalające nie wpisują się w moduły określone w kryterium dostępu 

nr 11. 

 

76. Czy w ramach kosztów bezpośrednich w projekcie może być wypłacone wynagrodzenie dla etatowego 

pracownika naukowo - dydaktycznego, który będzie nadzorował studentów np. w zakresie rozwiązanie 

case study (praca ze studentami, ocena, informacje zwrotne itp.) lub wizytę studyjną u pracodawcy? 

Tak, o ile zostanie to uzasadnione we wniosku o dofinansowanie oraz  przewidziane wydatki będą 

niezbędne z punktu widzenia działań w projekcie. 

 

77. Czy istnieje  limit kosztów na jednego studenta odnośnie realizowanych modułów, głównie chodzi 

o zdobywane certyfikaty i czy studenci wszystkich roczników mogą być objęci szkoleniami 

certyfikowanymi? 

Nie określono limitu kosztów przypadających na jednego uczestnika. W ramach projektu 

kwalifikowalne będą szkolenia certyfikowane, które są zasadne i efektywne, a także odpowiadają 

na potrzeby grupy docelowej. 

 

78. Czy podczas wizyt studyjnych istniej możliwość uwzględnienia kosztów zakwaterowania dla studentów  

i czy kwalifikowane są koszty wizyt studyjnych zagranicznych, jeśli tak czy istniej limit kosztów na takie 

wizyty? 

Katalog kosztów zawarty w załączniku nr 8 ma charakter otwarty – to znaczy, że mogą zostać 

przewidziane wydatki, które z punktu widzenia działań w projekcie są niezbędne, o ile oczywiście 

zostaną odpowiednio uzasadnione. W ramach projektu kwalifikowalne będą koszty, które są zasadne 

i efektywne a także odpowiadają na potrzeby grupy docelowej. 

 

79. Czy stawki wypłacane wykładowcom z zagranicy z w ramach projektu również muszą odpowiadać 

stawkom wypłacanym przez wnioskodawcę dydaktykom za prowadzenie analogicznych zajęć zgodnie 

z zapisami Załącznika nr 8 do Regulaminu?  Czy wykładowca z zagranicy nie wykazany w projekcie jako 

personel projektu (np. przeprowadzenie gościnnych, niekonwencjonalnych wykładów) będzie mógł 

otrzymać wynagrodzenie wg stawek wynikających z rozeznania na europejskim rynku? 

Stawki wypłacane zagranicznym wykładowcom nie muszą odpowiadać stawkom wypłacanym 

dydaktykom za prowadzenie zajęć. Na etapie konstruowania budżetu projektu należy przeprowadzić 

i udokumentować rozeznanie rynku. 



    

 
  

 
 

 

80. Czy kwalifikowany byłby koszt zakupów podręczników np. w wersji obcojęzycznej, którego nie można 

nabyć w wersji elektronicznej dla uczestników projektu w celu podniesienia kompetencji kadry 

dydaktycznej? 

Mogą zostać przewidziane powyższe wydatki, o ile z punktu widzenia działań w projekcie są niezbędne 

i zostaną odpowiednio uzasadnione. 

 

81. Czy jeżeli Wnioskodawca posiada wykupioną licencję terminową na jakiś program, która kończy się 

przyszłym roku (przed rozpoczęciem realizacji projektu) to czy w ramach projektu może zakupić 

licencję bezterminową? 

Tak, o ile będzie ona niezbędna dla realizacji zadań w projekcie. 

 

82. Czy w ramach konkursu PO WER 3.5 są jakiekolwiek ograniczenia związanie z zakupem wartości 

niematerialnych i prawnych? Czy wartości niematerialne i prawne będą zaliczane do wydatków 

związanych ze środkami trwałymi lub cross-financingiem (opisanym w Regulaminie, rozdz. XI pkt. 6)? 

Wartości niematerialne i prawne nie są wliczane do limitu związanego z zakupem środków trwałych  

i cross-financingu. Nie ma oddzielnego limitu dla ponoszenia tych kosztów. Musza to być koszty, które 

z punktu widzenia działań w projekcie są niezbędne i musza być  odpowiednio uzasadnione. 

 

83. W konkursie  jest wskaźnik dot. zatrudnialności/dalszego kształcenia przez min. 30% uczestników 

projektu. Czy  związku z powyższym można w projekcie dofinansować koszty prowadzenia 

monitoringu losów absolwentów, jeśli jego realizację zaplanujemy w okresie trwania projektu? 

Nie, koszty monitorowania wskaźnika nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach kosztów 

bezpośrednich. 

 

 


