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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18  
na „Programy kształcenia nauczycieli” 

dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli  
na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską 

Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

 
1. Czy w ramach konkursu 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  
w odpowiedzi na konkurs. Tym samym dana Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek  
o dofinansowanie projektu. 

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 (uzyskały dyplom ukończenia studiów) realizowane w ramach projektu, osoby.  

Pomiar wskaźnika jest dokonywany w momencie uzyskania dyplomu ukończenia studiów.   

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 będą pokrywane z budżetu 
projektu, to nie powinny one być jednocześnie finansowane z budżetu państwa/innych środków (np. 
czesne) i odwrotnie.  

4. Czy możliwe jest dofinansowanie studiów podyplomowych, przygotowujących do pracy w szkole? 

Nie. W ramach konkursu na „Programy kształcenia nauczycieli” nie przywidziano finansowania studiów 
podyplomowych. 

5. 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, na którym będą 
realizowane zajęcia? 



 
 

 
 

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

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

Wskaźniki obowiązujące w ramach przedmiotowego konkursu zostały określone w Regulaminie 
konkursu na stronie 31: 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. 

7. Czy na jednym wniosku można opisać wszystkie kierunki ze specjalnościami nauczycielskimi,  
czy dla każdego kierunku/specjalności należy złożyć osobny wniosek? 

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

8. Czy uczelnia może w ramach jednego projektu zrealizować kształcenia na kilku specjalnościach 
nauczycielskich, czy każda specjalność powinna być realizowana w ramach osobnego projektu. 

IOK nie wprowadziła ograniczeń, co do liczby wniosków złożonych przez jedną uczelnię. Do decyzji 
Wnioskodawcy pozostawiamy decyzję, czy zdecyduje się złożyć 1 wniosek obejmujący wprowadzanie 
programu kształcenia na wszystkich specjalnościach, czy też więcej wniosków, gdzie każdy dotyczy innej 
specjalności. 

9. Czy możliwa jest realizacja projektu w partnerstwie międzynarodowym? 

Niestety, w ramach Osi III POWER nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie 
ponadnarodowym. Działania tego rodzaju zostały przydzielone do Osi IV. 

10. W jakim stopniu zakres tematyczny określony w zał. 12a musi zostać zrealizowany w projekcie oraz czy 
cały opis ostatecznie zaproponowanego przez nas programu powinien się znaleźć we wniosku o 
dofinansowanie, czy też można byłoby go umieścić w załączniku? 

Opis programu (najważniejsze charakterystyczne jego elementy) można zawrzeć pod budżetem 
szczegółowym, jako uzupełnienie np. części 4.1 lub uzasadnienie pozycji budżetowej/ych związanych  
w wynagrodzeniem osób opracowujących program. Zgodnie z zasadami konkursu do wniosku  
o dofinansowanie załączane jest jedynie oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Pozostałe załączniki nie 
są brane pod uwagę podczas oceny. 

11. Czy jest konieczność wybrania wskaźników horyzontalnych, pomimo ich braku w realizacji projektu? 

Tak, z uwagi na konieczność monitorowania wskaźników horyzontalnych określonych w załączniku nr 2 
do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, we wniosku należy obowiązkowo 
uwzględnić dodatkowo następujące wskaźniki produktu tj.: 

a) liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], 
b) liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] , 
c) liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami [szt.]. 
d) liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) [szt.] 



 
 

 
 

Dla powyższych wskaźników jako wartość docelową można wskazać 0, o ile ich realizacja nie wynika 
wprost z założeń projektu. Niemniej jednak Wnioskodawca, jest zobowiązany do określenia sposobu 
pomiaru i źródeł danych do wskaźników horyzontalnych nawet jeśli nie będą występować w ramach 
realizacji projektu. 

 

WNIOSKODAWCA 
 

12. Czy wnioskodawcą może być jedynie uczelnia, która brała udział w poprzednim projekcie  
pt. Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli? 

Projekt pozakonkursowy pt. Opracowanie modelowych… realizowany był przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Efektem projektu są dwa modele kształcenia nauczycieli – przedstawione  
w załącznikach nr 12a i 12 do regulaminu konkursu na Programy kształcenia nauczycieli. Modele 
opracowane zostały przez zespół ekspertów powołanych przez MNiSW. Kryterium w konkursie na 
Programy kształcenia nauczycieli mówi jedynie o tym, że uczelnia aplikująca o środki będzie musiała 
założyć w projekcie opracowanie i realizację programów kształcenia w oparciu o te modele, czyli będzie 
musiała się na nich wzorować. W projekcie pozakonkursowym nie brały udziału żadne uczelnie. 

13. Czy wyniki parametryzacji uczelni z ubiegłego roku mają znaczenie przy składaniu wniosków? Jako 
uczelnia z oceną Wydziału C możemy przygotować wniosek? 

W przedmiotowym konkursie brane są pod uwagę dwie kwestie, jeśli chodzi o ocenę Uczelni/kierunku: 

 Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, 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 – i tu nie ma znaczenia 
parametryzacja, a przynajmniej nie bezpośrednio, 

 Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie posiada w momencie 
złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków,  
w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu. 

A zatem nie ma znaczenia ocena samego Wydziału a istotna jest ocen danego kierunku prowadzonego 
przez wydział. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 
14. Czy na kierunku, na którym aktualnie funkcjonuje specjalność nauczycielska dopuszczalna jest realizacja 

dwóch grup – tj. projektowa i pozaprojektowa? 

IOK nie widzi zasadności realizowania działań projektowych przy takim rozwiązaniu. Jeżeli 
Wnioskodawca decyduje się na prowadzenie kształcenia w oparciu o modele wypracowane w projekcie 
pozakonkursowym, które mają być modelami docelowymi, to niezasadnym wydaje się realizowanie 
równolegle kształcenia w oparciu o „stary” program kształcenia.  



 
 

 
 

15. Czy grupy ćwiczeniowe muszą być 8-osobowe, jak wskazano w modelu, czy mogą być mniejsze  
lub nieco większe?  

W rozdziale IV Realizacja programu kształcenia przyszłych nauczycieli autorzy rzeczywiście wskazują,  
iż  istotnym elementem koncepcji jest personalizacja procesu kształcenia nauczyciela budowana  
w oparciu o indywidualną opiekę nad studentem, tj. 10 godzin zajęć spersonalizowanych oraz małe, 
maksymalnie 8-osobowe grupy ćwiczeniowe. Niemniej jednak wskazują oni również projekt modelu 
zakłada swobodę uczelni we wdrażaniu różnych koncepcji kształcenia nauczycieli, wykorzystujących 
dotychczasowe dobre doświadczenia jednostki w tym zakresie, pod warunkiem osiągania i sprawdzania 
założonych w modelu efektów kształcenia przy realizacji minimum określonych godzin zajęć 
dydaktycznych i praktyk. A zatem dopuszczalna jest realizacja zajęć w grupach zarówno mniejszych,  
jak i nieco większych. W przypadku grup bardziej liczebnych IOK sugeruje, by tego typu rozwiązanie 
szerzej uzasadnić (dlaczego Wnioskodawca decyduje się na takie a nie inne rozwiązanie) we wniosku  
o dofinansowanie projektu, aby ekspert nie miał żadnych wątpliwości i by mógł się do tego odnieść. 

16. Czy możemy włączyć do projektu studentów np. z drugiego czy też trzeciego roku studiów? 

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

17. Czy można objąć wsparciem dwa lub więcej naborów – ich realizacja w pełni zmieści się w okresie  
do 2023 r? 

Istnieje taka możliwość, niemniej jednak z merytorycznego punktu widzenia wymaga ona uzasadnienia. 
Eksperci mogą uznać za niezasadne i nieefektywne tego typu działanie, jeżeli uzasadnieniem będzie 
jedynie możliwość czasowa. Uzasadnieniem dla objęcia projektem kolejnego rocznika mogłoby  
być np. konieczność wprowadzenia znacznych modyfikacji do programu kształcenia, wynikających  
z realizacji rocznika pierwszego. 

 

 

KRYTERIA DOSTĘPU i KRYTERIA PREMIUJĄCE 

18. Czy można się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością 
nauczycielską, które już funkcjonują w uczelni, czy jeśli uczelnia od nowego roku akademickiego 
planowała  na kierunku uruchomić specjalność nauczycielską to czy może startować w powyższym 
konkursie? 

Tak – możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na kierunek, na którym specjalność będzie dopiero 
uruchomiona. Najważniejsze, by działania projektowe były już realizowane po jej uruchomieniu. 

19. Czy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie uczelnia/wnioskodawca już musi prowadzić kierunek  
ze specjalnością nauczycielską, na którym będą realizowane działania w ramach projektu, czy też 
specjalność może zostać utworzona przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie? 

IOK przewiduje możliwość aplikowania przez Wnioskodawców, którzy planują uruchomienie 
specjalności nauczycielskiej na danym kierunku studiów. 



 
 

 
 

20. Ponieważ "działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów  
ze specjalnością nauczycielską", to czy mogą brać w nim udział tylko te kierunki, które taką specjalność 
aktualnie już prowadzą, czy również te kierunki, które takie specjalności  w ramach projektu  powołają? 

Na wydziale kilka lat temu mieliśmy specjalność nauczycielską, ale decyzją Rektora, mającą na celu 
zmniejszenie liczby specjalności z naborem od pierwszego roku, została ona zlikwidowana i prowadzimy  
kształcenie w ramach tzw. bloku  pedagogicznego? 

Istnieje możliwość uruchomienia specjalności w ramach projektu, zakładając jednocześnie utrzymanie 
jej prowadzenia również po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto IOK dopuściła możliwość realizacji 
działań na kierunkach umożliwiających studentom uzyskiwanie uprawnień nauczycielskich – w takim 
przypadku kryterium dostępu nr 2 zostanie uznane również za spełnione. 

21. Czy w konkursie może wziąć udział wydział, na którym kształcenie nauczycieli realizowane jest w formie 
bloku pedagogicznego lub specjalizacji nauczycielskiej (bez odrębnej rekrutacji, jako blok zajęć  
do wyboru dla studentów różnych kierunków danego wydziału)? 

Ponadto IOK dopuściła możliwość realizacji działań na kierunkach umożliwiających studentom 
uzyskiwanie uprawnień nauczycielskich (np. bloki przedmiotowe) – w takim przypadku kryterium 
dostępu nr 2 zostanie uznane również za spełnione. 

22. Czy w trakcie trwania projektu studenci objęci programem kształcenia na specjalności nauczycielskiej 
muszą ukończyć studia? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4: Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące  
i nie przekracza 60 miesięcy. Uzasadnienie: Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich  
wraz z ukończeniem programu kształcenia wypracowanego na podstawie efektów projektu 
pozakonkursowego Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli wyraźnie wskazuje, 
że uczestnicy muszą ukończyć pełny cykl kształcenia, który rozpoczną w ramach projektu.  

Istotny jest również obligatoryjny dla konkursu wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podniosły 
kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS definiowany jako liczba studentów,  
którzy uzyskają dyplom ukończenia studiów. 

23. Czy zapis Programy kształcenia nauczycieli, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu 
o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie modelowych programów 
kształcenia nauczycieli oznacza, że mamy wnioskować o wdrożenie tych dwóch programów zawartych 
w załącznikach 12a i 12b? 

Można wnioskować o wdrożenie jednego z modeli lub dwóch. Decyzja należy do Wnioskodawcy.  
Nie ma wymogu, by w projekcie opracowywane były i wdrażane programy kształcenia oparte o obydwa 
modele równocześnie. 

24. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że poprawnie zinterpretowaliśmy zapisy regulaminu konkursu  
w odniesieniu do maksymalnej kwoty projektu. Zgodnie ze wspomnianymi zapisami uczelnia może 
złożyć kilka wniosków, z których każdy może mieć maksymalną wartość wynikająca z liczby kształconych 
studentów, czyli np. uczelnia kształcąca 11 000 studentów może złożyć np. dwa projekty, każdy  
o wartości maksymalnej 6 mln zł.  

Tak, przedstawiona interpretacja jest właściwa. Uczelnia, w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs, 
może złożyć dowolną liczbę wniosków, a kryterium, o którym Beneficjent 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, 
każdy o wartości 6 mln. 

25. Punkty premiujące dot. wykorzystania zagranicznych rozwiązań w zakresie kształcenia nauczycieli: Jaki 
zakres jest kwalifikowalny w projekcie, tj. opracowane wcześniej materiały, czy musi być zapewniony 
np. udział osób ( wykładowców) z zagranicy czy inne? 

Mogą to być ciekawe materiały wypracowane za granicą i stosowane w projekcie, rozwiązania 
podejrzane na uczelniach zagranicznych, nowy sposób kształcenia, może to wdrażać osoba zaproszona 
itp. 

26. Kryterium premiujące nr 2: Czy aby uzyskać 5 pkt w ramach tego kryterium konieczne jest posiadanie 
przez lidera lub partnera kat A? Czy też możliwe jest realizowanie zajęć we współpracy z Wydziałem 
posiadającym kat. A, który nie jest ani liderem, ani partnerem w projekcie i mimo wszystko pozwoli  
to na uzyskanie 5 pkt? 

Kategorie A powinien mieć wydział, na którym realizowany jest kierunek studiów ze specjalnością 
nauczycielską, objęty wsparciem w projekcie. Wszystko jedno, czy u Lidera czy u Partnera. 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

27. Czy pod uwagę można także wziąć studia zaoczne? 

Same zasady konkursu nie wprowadzają ograniczeń co do realizacji kształcenia jedynie na studiach 
dziennych. Niemniej jednak, patrząc na wypracowane modele, należałoby się zastanowić, omówić 
temat z praktykami, na ile założenia modelowe da się wdrożyć na studiach zaocznych.  

28. Czy w ramach projektu można sfinansować tylko nowe programy czy też mogą być programy tylko 
modyfikowane? 

W ramach projektu istnieje możliwość opracowywania nowych programów kształcenia,  
jak i modyfikacja istniejących polegająca na dostosowaniu ich do rozwiązań modelowych. 

29. Czy istnieje możliwość aplikowania na kierunku pedagogika specjalna (studia 3-letnie)? 

Należałoby przeanalizować założenia modelowe (zał. 12a i 12b do regulaminu konkursu),  
czy na kierunku tym istnieje możliwość ich wdrożenia. Jeżeli tak, IOK nie widzę przeszkód. 

30. Czy w programie kształcenia można prowadzić zajęcia e-learning lub distance learning oraz czy można 
zapraszać wykładowców zagranicznych, prowadzących zajęcia w języku angielskim? 

Tak, istnieje taka możliwość. Udział tego typu zajęć w programie kształcenia regulują już przepisy 
powszechnie obowiązujące.  

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

W ramach konkursu finansowane są nowe programy kształcenia, jak również modyfikowane programy 
kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską, już funkcjonujących. IOK nie przewiduje 
finansowania realizacji studiów w takim kształcie, w jakim funkcjonują w chwili obecnej. Muszą być  



 
 

 
 

to programy opracowane (lub dostosowane) do modeli opracowanych w ramach projektu 
pozakonkursowego – załączniki nr 12a i 12b do regulaminu konkursu.  

32. Czy wybieramy obszar realizacji: cała Polska? 

Tak.  

33. W załączniku nr 12b Propozycja nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli wskazany jest 5-letni 
cykl kształcenia. W jaki sposób należy rozumieć „cały cykl kształcenia”? Czy w przypadku kształcenia 
nauczycieli w systemie bolońskim (3+2) oznacza, że cykle są dwa tzn. 3-letni i 2-letni? Wskazuje  
na to Regulamin konkursu, w którym określona jest dolna granica okresu realizacji projektu,  
tj. 24 miesiące. 

Modele dotyczą systemu jednolitych studiów magisterskich lub w systemie bolońskim 3+2,  
z kontynuacją studiów I stopnia na studiach II stopnia. IOK pragnie podkreślić, iż modele zostały 
opracowane stricte na potrzeby przedmiotowego konkursu – są to założenia, które mają obowiązywać 
w procesie kształcenia w ogóle. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe projektu – przede wszystkim 
to, że projekty finansowane w ramach PO WER muszą zakończyć się najpóźniej w 2023 r., w ramach 
konkursu trudno będzie zrealizować projekt obejmujący działaniem jednolite studia magisterskie,  
czy też zarówno studia I, jak i ich kontynuację, przez tę samą grupę uczestników, na stopniu II, bowiem 
rozpoczynając kształcenie w roku akademickim 2019/2020, absolwenci pojawiliby się dopiero w 2024 r. 
a zatem po okresie, kiedy projekt byłby już rozliczony. A liczba absolwentów jest wskaźnikiem 
kluczowym dla projektów. W projekcie można zatem przewidzieć opracowanie programu studiów  
na dwa etapy, ale sfinansować będzie można jedynie studia I lub II stopnia lub też I i II prowadzone 
jednocześnie, ale na innych grupach uczestników. Wskaźnikiem będą absolwenci I lub II stopnia.  

Oczywiście, jeżeli Wnioskodawca chce podjąć się rozpoczęcia kształcenia w ramach projektu już od roku 
akademickiego 2018/2019, nie ma wówczas przeszkód, by zrealizować cykl 5 letni.  

34. Jaki jest rekomendowany podział godzin i treści przedmiotowych modelowego programu kształcenia 
nauczycieli przewidzianych do realizacji w ramach studiów I stopnia (3 lata) i II stopnia (2 lata)? 

IOK nie rekomenduje podziału godzin i poszczególnych treści. Wszystko zależy od programu kształcenia, 
który opracuje Wnioskodawca. Oczywiście istotnym jest, by osiągnąć i sprawdzić założone w modelach 
efekty kształcenia. Cytując rozdział IV modeli: Projekt modelu zakłada swobodę uczelni we wdrażaniu 
różnych koncepcji kształcenia nauczycieli […] (wykorzystujących dotychczasowe dobre doświadczenia 
jednostki w tym zakresie, a także testujących działania innowacyjne, eksperymentatorskie),  
pod warunkiem osiągania i sprawdzania założonych w modelu efektów kształcenia przy realizacji 
minimum określonych godzin zajęć dydaktycznych i praktyk.  

Treści kształcenia zapisane w poszczególnych modułach powinny być doprecyzowane zgodnie z przyjętą 
przez uczelnię prowadzącą koncepcją i mogą być realizowane w ramach różnych […] ustalonych  
przez uczelnię, przedmiotów (dopuszcza się przesuwanie treści między modułami, a także ich 
powtarzanie w różnych zakresach i ujęciach).  

Szczegółowy sposób realizacji zależy zatem od wypracowanej przez jednostkę koncepcji uwzględniającej 
sformułowane w niniejszym dokumencie efekty kształcenia. 

35. Czy projekt obejmuje przygotowanie całościowego programu kształcenia wraz ze szczegółowym 
opracowaniem modułów? I czy miałby obejmować najbliższy cykl kształcenia (od roku akademickiego 
2018/2019)? 



 
 

 
 

W projekcie powinien zostać opracowany program kształcenia w oparciu o modele przedstawione  
w zał. 12a lub 12b do regulaminu. Biorąc jednocześnie pod uwagę termin realizacji konkursu, 
uruchomienie studiów w oparciu o nowy program od roku akademickiego 2018/2019 może być trudne, 
ale nie niemożliwe. Należy sądzić, iż większość projektów będzie jednak obejmowała wdrożenie 
programu od kolejnego roku akademickiego, tj. 2019/2020. 

36. Czy zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach wdrożenia programu kształcenia nauczycieli będą 
mogli prowadzić  wykładowcy z Wydziału Pedagogicznego uczelni, która składa wniosek? Czy muszą to 
być osoby z zewnątrz? 

Oczywiście, że zajęcia będą mogli prowadzić wykładowcy Wydziału. Zajęcia mają być prowadzone  
w sposób jak dotychczas, z wykorzystaniem istniejącego potencjału uczelni. Być może układ zajęć trzeba 
będzie zmienić, może dodać nieco więcej materiału lub ten materiał zmienić, wprowadzić więcej zajęć 
praktycznych, nauczania zindywidualizowanego – jak podpowiada model. 

Jeżeli istniałaby potrzeba zaangażowania kogoś z zewnątrz, również nie ma przeszkód, ale wówczas przy 
koszcie wynagrodzenia takiej osoby, trzeba wskazać uzasadnienie takiej potrzeby. 

37. Czy można planować zakres realizacji projektu tylko na kształcenia studiów licencjackich, tj. I stopnia?  
I czy planując projekt tylko na studia I stopnia musimy brać pod uwagę wszystkie założenia zawarte  
w załącznikach 12a i 12b? 

Tak, mają Państwo prawo przewidzieć realizację działań tylko na studiach I stopnia. Wówczas z modelu 
„biorą” Państwo tylko to, co jest możliwe do zrealizowania przez trzy lata (można posiłkować się 
limitami godzinowymi. 

38. Czy projekt musi być adresowany do jednego rocznika studentów I lub II stopnia studiów, czy może być 
"nakładką" na studia na specjalności nauczycielskiej? Te „nakładkę” rozumiemy w ten sposób,  
że z projektu dofinansowanych jest np. 15 kursów doszkalających adresowanych dla 10 chętnych osób 
ze wszystkich roczników specjalności nauczycielskiej (aktualnie odbywających studia na specjalności 
nauczycielskiej). 

Projekt musi objąć wsparciem roczniki, które „wypuszczą” absolwentów w okresie jego realizacji  
– od początku do końca studiów (I i/lub II stopnia). Należy w tym miejscu również podkreślić,  
że program kształcenia musi być oparty o modele wypracowane w projekcie pozakonkursowym, 
stanowiące załączniki nr 12a i 12b do regulaminu konkursu, a zatem realizacja kształcenia w formie 
kursów doszkalających nie wchodzi w grę. 

39. W przypadku 3-letnich studiów licencjackich – czy należy liczbę godzin rozłożyć proporcjonalnie? 
Dotyczy rekomendowanego modelu, tj. zał. nr 12 a/b. Zalecana propozycja dotyczy kształcenia  
5- letniego. W ramach projektu nie jest możliwa realizacja 5-letnich studiów, chyba że jest możliwe ich 
rozpoczęcie w październiku br.? 

Można w takim przypadku rozłożyć godziny proporcjonalnie – na 3 i 2 lata. Wszystko zależy  

od programu kształcenia, który Wnioskodawca zamierza opracować i realizować.  

40. Czy uczelnia będzie mogła przystąpić do projektu realizując tylko studia trzyletnie licencjackie I stopnia 
zgodnie z kryterium dostępu nr 4? 

Uczelnia ma prawo złożyć wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego swoim działaniem jedynie 
studia I stopnia. Wówczas głównym wskaźnikiem projektu będzie liczba absolwentów tychże studiów. 



 
 

 
 

Program studiów, nawet tylko na te trzy lata, musi opierać się na jednym z modeli kształcenia 
załączonym do dokumentacji. Należałoby wyraźnie określić, jakie elementy będą brane pod uwagę, 
wskazaną w modelach liczbę godzin zajęć należałoby uwzględnić wówczas w miarę proporcjonalnie. 
Dobrym rozwiązaniem byłoby opracowanie programu kształcenia zarówno na I, jak i na II stopień,  
a w projekcie zrealizować tylko studia I stopnia lub na innej grupie studentów wdrożyć jednocześnie  
II stopień. To wszystko zależy od tego, jaki program realizuje uczelnia obecnie, co w modelach jest 
nowego, co można zmodyfikować. IOK jest bowiem świadoma, że większość programów realizowanych 
w projektach nie będzie stricte nowymi programami, a jednak zmodyfikowanymi dotychczas 
realizowanymi.  

Patrz rozdz. IV modeli, gdzie eksperci wskazali na nietraktowanie modeli bardzo sztywno, że muszą one 
być jednak dostosowane do realiów pojedynczych uczelni i danego kierunku. 

41. Czy dopuszczalne jest wspomaganie się osobami spoza wydziału i uczelni (np. pracownicy Muzeum 
narodowego, Akademii Sztuk Pięknych, biblioteka itp.? 

Tak. Niemniej jednak IOK w takiej sytuacji uczula na trwałość działań projektowych. Dobrze byłoby 
bowiem, aby po zakończeniu realizacji projektu elementy realizowane w projekcie były również 
utrzymane po jego zakończeniu, aby to była trwała zmiana. 

42. Czy 8-osobowe grupy ćwiczeniowe rekomendowane w załączniku nr 12 do regulaminu konkursu 
dotyczą wszystkich zajęć ćwiczeniowych na specjalności nauczycielskiej czy tylko tych realizowanych  
w ramach projektu? Czy grupy ćwiczeniowe muszą liczyć 8  osób, czy mogą być zwiększone, w 
przypadku naboru na przykład 12 osób. 

Liczebność grup, określona w modelu, jest propozycją. Niemniej jednak zaleca się, by uwzględniając 
większą liczbę uczestników grup, w treści wniosku (np. pod budżetem szczegółowym) odnieść się,  
z czego to wynika i że nie będzie to miało wpływu na jakość kształcenia. 

43. Czy zajęcia zaplanowane w ramach projektu będą musiały być kontynuowane po zakończeniu projektu 
w ramach trwałości? Jak odnieść się do trwałości w sytuacji, kiedy zmienią się standardy kształcenia 
nauczycieli i trzeba będzie modyfikować koncepcję? 

Oczywiście, jeżeli zmienią się standardy, program również ulegnie modyfikacji. Nie należy zakładać,  
że zmiany będą znaczne. Zwykle nie są to zmiany rewolucyjne. Co do trwałości działań projektowych,  
to generalną zasadą jest, że dofinansowywane są działania po to, by istnieć dłużej, by wpisywały się 
trwale w rzeczywistość, jeżeli nie w 100% to chociaż w części. 

44. Czy dopuszczalna jest realizacja części zajęć dla studentów w formie e-learningu? 

Zgodnie z przepisami. 

45. Czy w ramach jednego projektu mogą być zróżnicowane zadania do realizacji, ze względu na przedmiot 
kształcenia (j. polski, historia, neofilologie). Jak to się ma do wsparcia na jednego studenta?  
Czy w ramach dużego wydziałowego projektu wskaźniki będą podawane i rozliczane instytutami,  
czy wydziałowo? 

Działania mogą być zróżnicowane, biorąc pod uwagę chociażby specyfikę przedmiotu. Wsparcie  
na 1 studenta liczone jest jako wartość projektu (bez udogodnień dla osób  
z niepełnosprawnościami)/liczbę uczestników. 

 



 
 

 
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 
46. Czy możliwe jest zrealizowanie kilku edycji studiów w ciągu trwającego 60 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 4: Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 60 miesięcy. Uzasadnienie: Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich  
wraz z ukończeniem programu kształcenia wypracowanego na podstawie efektów projektu 
pozakonkursowego Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. Jednocześnie patrz 
pytanie nr 17. 

47. W regulaminie konkursu, w kryteriach dostępu (rozdział III.2, pkt 4) jest wymóg, że okres realizacji 
projektu nie może przekraczać 60 miesięcy. Można zatem wnioskować, że projektem nie musi być 
objęty cały cykl studiów, jeśli np. studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Np. jeśli projekt trwa 
48 miesięcy (co daje 8 semestrów), to jeden rok (2 semestry) można przeznaczyć  
na prace związane z opracowaniem programu kształcenia, a w ramach projektu realizować  
6 semestrów, czyli studia I stopnia? 

Najważniejsze, by zastosować się do zapisów uzasadnienia kryterium dostępu nr 4: Projekt musi trwać  
minimum  przez okres gwarantujący ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia  
lub na jednolitych studiach magisterskich wraz z ukończeniem programu kształcenia wypracowanego  
na podstawie efektów projektu pozakonkursowego Opracowanie modelowych programów kształcenia 
nauczycieli. 

48. 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 liczby wniosków, które spłyną do IOK – nabór trwa do 13 czerwca 2018 r. 
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 60 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.  

49. Jaki jest maksymalny czas realizacji projektu? Czy jeśli nabór na studia zostanie przeprowadzony  
w miesiącach czerwiec-sierpień 2019, będzie możliwe zrealizowanie pełnego cyklu studiów 5-letnich  
w ramach projektu? 

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 4, okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące  
i nie przekracza 60 miesięcy, co – zgodnie z uzasadnieniem dla kryterium – miałoby gwarantować 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich  
wraz z ukończeniem programu kształcenia wypracowanego na podstawie efektów projektu 
pozakonkursowego Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. O ile w przypadku 
studiów I lub II stopnia nie ma problemu, o tyle w przypadku jednolitych magisterskich, aby mogły 



 
 

 
 

zostać objęte w całości, musiałyby ruszyć w roku akademickim 2018/2019, bowiem wszystkie projekty 
w ramach PO WER muszą zakończyć się najpóźniej w 2023 r. 

50. Jak długo NCBR planuje rozpatrywać wnioski o dofinansowanie, kiedy można spodziewać wyników? 

Okres oceny wniosków zależy w dużej mierze od liczby wniosków, która wpłynie w odpowiedzi  
na konkurs – do 13 czerwca 2018 r. Zakładając jednak, że kończąc nabór w połowie czerwca 2018 r., 
negocjacje z wnioskodawcami, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie przez ekspertów, 
rozpoczną się w II połowie lipca, a zatem lista rankingowa pojawi się na przełomie sierpnia/września 
2018 r. Podpisanie pierwszych umów jest możliwe jeszcze przed październikiem 2018, ale może to być 
trudne do zrealizowania. 

 

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. 

 
51. Czy oprócz opiekuna praktyk ze strony placówki, można uwzględnić wynagrodzenie  

dla opiekuna/koordynatora praktyk z ramienia uczelni? 

Tak, istnieje taka możliwość. Patrz również załącznik nr 7 do regulaminu konkursu – Standard kosztów. 

52. 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 
programu kształcenia i pomysłów na jego realizację. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie 
poddawana analizie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.   

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

Patrz załącznik nr 7 do regulaminu konkursu na „Programy kształcenia nauczycieli” – Standard kosztów. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt zakwaterowania studenta odbywającego praktyki, 
realizującego studenckie projekty edukacyjne, badania diagnostyczne itp. jest możliwy w przypadku  
gdy student posiada miejsce zamieszkania (aktualnym w trakcie trwania studiów) w miejscowości innej 
niż ta, w której odbywają się praktyki  

 wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (praktyki) trwa co najmniej dwa dni; 

 wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy miejsce realizacji praktyk jest oddalone od miejsca 
zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii 



 
 

 
 

prostej). Przy określaniu odległości pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem odbywania 
praktyk bierze się pod uwagę odległość pomiędzy punktami centralnymi miejscowości 
(najkrótszą drogą publiczną). 

54. Czy koszty kwalifikowane mogą być wykorzystane na pokrycie tylko 1 edycji studiów? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4: „Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 60 miesięcy”. Uzasadnienie: Projekt musi trwać  minimum  przez okres gwarantujący 
ukończenie kształcenia na studiach I lub II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich  
wraz z ukończeniem programu kształcenia wypracowanego na podstawie efektów projektu 
pozakonkursowego Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. 

55. Jak należy rozumieć sformułowanie: miejsce zamieszkania w przypadku możliwości finansowania 
kosztów zakwaterowania w okresie praktyk czy innych zajęć poza uczelnia? Czy jeżeli student mieszka  
w akademiku w Warszawie, a praktyki realizowane są w innym mieście (przy zachowaniu zasady 
odległości minimum 50 km) miejscem zamieszkania będzie akademik? 

Miejsce zamieszkania będzie rozumiane jako miejsce, w którym student mieszka podczas studiów. 
Może to być m.in. akademik. 

56. 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 
działań przewidzianych projektem, od realizowanego programu kształcenia. Racjonalność ponoszonych 
kosztów będzie poddawana analizie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.   

57. Czy w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie danego studenta (np. rezygnacja ze studiów), student 
musi zwrócić środki na niego wydatkowane? 

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

58. Czy w ramach projektu możemy sfinansować koszty wynagrodzeń dla opiekunów praktykantów  
w placówkach? 

Tak – patrz załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

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

Tak, jest to możliwe. Należy jednak mieć na uwadze zasadę niepozwalającą na podwójne finansowanie. 

60. Czy w ramach budżetu projektu można zaplanować koszt stypendium dla studenta, które wypłacane 
byłoby na podstawie specjalnie przygotowanego Regulaminu.  

Założenia konkursu nie przewidują finansowania stypendiów dla studentów.  

61. Czy w ramach standardów dotyczących kosztów możliwy jest zakup pracowni imitującej szkołę,  
w której mogłyby odbywać się również zajęcia praktyczne? 



 
 

 
 

Trudno jest ocenić zasadność ponoszenia tego typu kosztów w projekcie nie znając jego założeń, w tym 
informacji na temat opracowywanego programu kształcenia 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.   

62. 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.   

63. Czy z projektu można sfinansować wyposażenie dla szkół, w których odbywać się będą praktyki? 

Założenia konkursu nie przewidują finansowania doposażenia szkół/przedszkoli. Tego typu wydatki są 
finansowane z innej Osi PO WER. W ramach przedmiotowego konkursu można uwzględnić koszty 
materiałów zużywalnych, które będą studentowi potrzebne podczas zajęć, w tym podczas realizacji 
praktyki studenckiej. Oczywiście skala tego typu wydatków, jeżeli zostaną przewidziane projektem, 
będzie poddawana analizie przez ekspertów, podczas oceny merytorycznej wniosku. 

64. 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 36 Regulaminu konkursu. Koszty finansowania 
dydaktyki powinien być tożsamy ze stawkami obowiązującymi w danej uczelni, chyba że zapisy 
umieszczone w standardzie  kosztów stanowią inaczej. 

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

Tak, powinno zostać to ujęte w kosztach pośrednich.  

66. Wkład własny stanowi 3%, tak? 

Tak – str. 33 Regulaminu konkursu. 

67. W Załączniku nr 7 - Standardy dotyczące kosztów w projekcie wskazano koszty związane z realizacją 
kształcenia oraz określono maksymalny średni koszt wsparcia na uczestnika. Czy na tę kwotę składają 
się także koszty związane z opracowaniem programów kształcenia? 

Średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika w projekcie został określony kryterium 
dostępu nr 6 i wynosi 30 tyś zł. Średni koszt wylicza system i jest on widoczny we wniosku  
o dofinansowanie. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę wszystkie koszty, a zatem również  
te związane z opracowaniem programu kształcenia. IOK nie robiła szczególnego wykluczenia. 



 
 

 
 

Wyjątkiem są jedynie koszty usprawnień w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom  
z niepełnosprawnościami – te koszty, decyzją IZ PO WER, nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu 
średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu. 

68. Czy wyliczając koszt na jednego uczestnika wynoszący średnio 30 000 zł bierzemy pod uwagę sumę 
wszystkich wydatków przewidzianych w budżecie, w tym kosztów pośrednich, cross-financingu, 
oczywiście z wyjątkiem usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych? 

Tak, Wnioskodawca bierze pod uwagę sumę wszystkich wydatków poza usprawnieniami na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami. 

69. Czy i w jakich przypadkach mogą być uznane wydatki poniesione przed podpisaniem umowy? Chodzi  
o prace nad przygotowaniem programu kształcenia i działań związanych z uruchomieniem studiów  
na uczelni – przygotowanie wniosku o prowadzenie studiów zawierającego całą dokumentację 
merytoryczną programu, np. wszystkie efekty kształcenia, matryce, wyliczenia godzin i ECTS, itd.  
– tak aby studia mogły rozpocząć się od 1.10.2019. 

Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione w okresie trwania projektu, 
czyli początek realizacji projektu trzeba określić na datę odpowiednio wczesną. 

70. Czy wydatki w projekcie planujemy na liczbę osób przystępujących do projektu (np. 20 os.) czy też  
na liczbę osób, które podniosą kompetencje (np. 10 os). 

Koszty Wnioskodawca planuje na uczestnika projektu, czyli osoby objęte wsparciem, a zatem przyjęte 
do projektu, nie zaś tylko te, które ukończą udział w projekcie z „sukcesem”. 

71. Czy osoba "techniczna", zajmująca się stroną administracyjno-finansową (m.in. kwestia wyliczeń 
kosztów projektu) powinna wchodzić w skład zespołu pracującego nad projektem, czy też można  
np. wynająć do tych zagadnień firmę zewnętrzną, której zleci się działania we wspomnianym zakresie? 

Może to być firma zewnętrzna. Tego typu koszty nie stanowią kosztów bezpośrednich (czyli nie są 
elementem zadań merytorycznych, jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej  
– PO KL, a są to koszty pośrednie).  

 

 

  

 

 

 

 

 


