Prezentacja nr 1 – Polski MOOC platforma edukacyjna
1. Tło slajdu jest koloru białego, z lewej strony znajduje się czerwony pasek długi na 1/3 slajdu i
szeroki na 2 cm. Obok, bliżej prawej strony jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się szara grafika
przedstawiająca sale wykładową z ludźmi. W prawym rogu slajdu jest duży czerwony kwadrat
wypełniony kolorem, a obok jego lewego dolnego rogu jest szary kwadrat tylko z
obramowaniem.
2. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma (zaznaczony czerwonym
prostokątem), odbiorcy, tworzenie kursów, kursy, zakończenie kursu, perspektywy. W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części jest duży, kolorowy napis:
powered by Open edX
3. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma (zaznaczony czerwonym
prostokątem), odbiorcy, tworzenie kursów, kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się szara grafika
przedstawiająca sale wykładową z ludźmi. Pod szarą grafiką jest 6 kwadratów z białymi
znakami: gwiazda, kłódka, puchar, młotek i klucz francuski, kropka ze dwoma strzałkami,
postać człowieka w zarysie głowy i tułowia oraz podpisami: nowoczesność, bezpieczeństwo,
niezawodność, zróżnicowane narzędzia, skalowalność, przyjazna użytkownikowi
4. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma (zaznaczony czerwonym
prostokątem), odbiorcy, tworzenie kursów, kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się szara grafika
przedstawiająca sale wykładową z ludźmi. Pod szarą grafiką są 4 kwadraty z białymi znakami:
zegar, strzałka wykresowa, postać dwóch osób w zarysie głowy i tułowia, ikonka folderu z
pulpitu komputera z plusem w prawym dolnym roku tego folderu oraz podpisami:, dostępność
24/7, rozwój, wsparcie, polskie serwery, lokalizacja językowa
5. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma (zaznaczony czerwonym
prostokątem), odbiorcy, tworzenie kursów, kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się wykres
poziomy z 3 trzema kolorami: czerwony (z szarą grafiką przedstawiającą postać człowieka),
czarny, szary oraz napisami: open EdX, lms, studio, insights. Przy wykresie z prawej jego strony
grafika przedstawiająca postać człowieka
6. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy (zaznaczony czerwonym
prostokątem), tworzenie kursów, kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej części jest
czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm. W
prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis: Polski
MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się duży napis: grupy (napis w
kolorze czarnym) odbiorców (napis w kolorze czerwonym). Pod napisem na dole slajdu jest
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duża szara grafika przedstawiająca nogi siedzących ludzi z przedmiotami potrzebnymi do
pracy. W prawym dolnym rogu jest duża czerwona czwórka.
Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów
(zaznaczony czerwonym prostokątem), kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się duży
kolorowy wykres kołowy z napisami: analiza 01 (biały napis na czerwonym elemencie
graficznym), projekt 02 (biały napis na ciemnoszarym elemencie graficznym), tworzenie 03
(biały napis na szarym elemencie graficznym), ewaluacja 04 (biały napis na jasnoszarym
elemencie graficznym), modyfikacja 05 (biały napis na bordowym elemencie graficznym)
Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów
(zaznaczony czerwonym prostokątem), kursy, zakończenie kursu, perspektywy, W górnej
części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz
szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. Na slajdzie są 3 grafiki, wycięte zdjęcia z
platformy. Na pierwszej grafice znajdują się na nich napisy: jednostka, zaawansowany (przy
którym jest grafika w postaci menzurki), dyskusja zaawansowany (przy którym jest grafika w
postaci chmurki), html (przy którym jest grafika w postaci </>), ćwiczenie (przy którym jest
grafika w postaci znaku zapytania zamieszczonego w kole), film (przy którym jest grafika w
postaci taśmy filmowej). Na drugiej grafice w postaci laptopa/ ekranu są następujące
informacje: popularne typy ćwiczeń oraz zaawansowany. Na ekranie laptopa w środkowej
części znajdują się następujące informacje: otwarte z odpowiedzią numeryczną, otwarte z
odpowiedzią tekstową (biały napis na zielonym tle), puste ćwiczenie, z rozwijaną listą wyboru,
zamknięte jednokrotnego wyboru, zamknięte wielokrotnego wyboru, otwarte z odpowiedzią
numeryczną, podpowiedzią i odp. Zwrotną, otwarte z odpowiedzią tekstową, podpowiedzią i
odp. Zwrotną, z rozwijaną listą wyboru, podpowiedzią i odp. Zwrotną, zamknięte
jednokrotnego wyboru z podpowiedzią i odp. Zwrotną, zamknięte wielokrotnego wyboru z
podpowiedzią i odp. Zwrotną oraz ikona z napisem Anuluj. Na trzeciej grafice są następujące
informacje: Wprowadzenie, powitanie, wiadomość powitalna, społeczność, + nowa jednostka,
kursy typu MOOC, sprawdzenie wiedzy, charakterystyka kursów MOOC, gdzie szukać dobrych
przykładów kursów, nieopublikowane zmiany w treści będącej w użyciu, edX.org, sprawdzenie
wiedzy, + nowa jednostka, platforma Polski MOOC, sprawdzenie wiedzy, O czym należy
pamiętać, + nowa lekcja
Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy (zaznaczony czerwonym prostokątem), zakończenie kursu, perspektywy, W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:
Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się zdjęcie z platformy z
wyszukiwarką kursów oraz napisami: Polski MOOC platforma edukacyjna, kursy, o nas,
kontakt, zarejestruj się (biały napis na czerwonej kwadratowej grafice), zaloguj się (biały napis
na czerwonej kwadratowej grafice), nauka dostępna, skorzystaj z kursów online oferowanych
przez polskie uczelnie i instytucje, szukaj kursu, nowe kursy. Po obu stronach dolnej części
znajdują się czerwone kwadraty, a obok nich mniejsze szare.
Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy (zaznaczony czerwonym prostokątem), zakończenie kursu, perspektywy, W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:

Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się grafika monitora w
kolorze szarym oraz czarnym. Na ekranie jest wklejone zdjęcie z platformy, znajdują się napisy:
wpisz szukaną frazę, o nas, kontakt, katalog, zalogowany jako: bmuczynski (czerwony napis),
moje kursy, technika transmisji sygnałów (przy napisie grafika w postaci radarów z czerwonymi
elementami), pw-tts, kurs dotyczy tego, czym są sygnały – informacje, jak działają łącza
radiowe, co to są i jak działają światłowody i łącza światłowodowe, rozpocznie się – 14 sty
2019, wyświetl kurs (biały napis na czerwonym tle – w kwadracie), technologie informatyczne
(przy napisie grafika w postaci monitora komputerowego), Plodzka – it101, wprowadzenie do
technologii informatycznych, rozpocznie się – 14 sty 2019, wyświetl kurs (biały napis na
czerwonym tle – w kwadracie), zarządzenie strategiczne (przy napisie grafika ucięta w połowie
w postaci wykresu słupkowego), fmn – zs18. W prawej dolnej części jest duży czerwony
prostokąt o długości pół strony i szerokości 5 cm.
11. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy (zaznaczony czerwonym prostokątem), zakończenie kursu, perspektywy, W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:
Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się duży czarny tablet ze
zdjęciem platformy, a w nim napisy: wpisz szukaną frazę, o nas, kontakt, zarejestruj się (biały
napis na czerwonej kwadratowej grafice), zaloguj się (biały napis na czerwonej kwadratowej
grafice). Zarządzanie strategiczne (strategiczne (przy napisie grafika w połowie w postaci
wykresu słupkowego)), Strategia i dobre wykonanie to czynniki sukcesu organizacji. Dzięki
kursowi poznasz nowoczesne narzędzia do planowania i zarządzania małą, średnią i duża
organizacją, weź udział w kursie, logo fundacja młodej nauki, opis kursu, kurs przeznaczony
jest dla studentów, przedsiębiorców oraz osób które planują założyć firmę w przyszłości. W
kursie znajdują się praktyczne porady, case study oraz niezbędna teoria z zakresu zarządzania
strategicznego. Wszystkie przykłady pochodzą z ostatnich lat i są łatwe do zrozumienia dla
początkującego przedsiębiorcy lub studenta. Autorzy kursu, jako aktywni przedsiębiorcy dzielą
się też swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na prowadzenie biznesu w Polsce, zwracając
uwagę na kontekst międzynarodowy. Istotnym elementem jest tematyka rozpoczynania
biznesu (startupy). Kurs składa się z 10 praktycznych modułów, gdzie ćwiczenia, case study i
zagadnienia teoretyczne przeplatają się dając możliwość pracy indywidualnej i grupowej.
Każdy moduł odnosi się do wiedzy uczestnika: 1. Zarządzanie strategiczne – wstęp, 2. Wizja i
misja, 3. Domena działania przedsiębiorstwa, 4. Przewaga strategiczna, 5. Strategia i plan, 6.
Mierzenie skuteczności strategii, 7. Komunikowanie strategii, 8. Kultura organizacyjna a
strategia, 9. Zmiana strategii, 10. Projekt zaliczeniowy - Business Model Canvas, Czego się
nauczysz?, Zdobędziesz wiedzę na temat różnych szkół i nurtów strategii., Poznasz
podstawowe pojęcia z obszaru lean startup oraz dowiesz się jak zacząć biznes., Poznasz
podstawowe mierniki skuteczności strategii oraz dowiesz się kiedy zmieniać plan., Nauczysz
stosować podstawowe narzędzia metodyki lean startup jak i klasycznego zarządzania.,
Napiszesz uproszczony biznesplan (business model canvas)., Rozwiążesz casy-y z zakresu
zarządzania oparte o przykłady z polskich i międzynarodowych firm., Lista prowadzących, dr
Krzysztof Wojewodzic (przy skrócie doktor zdjęcie pana Krzysztofa), ESCOLA S.A., Prof. Dr hab.
Dariusz Jemielniak strategiczne (przy skrócie profesor zdjęcie pana Dariusza), Akademia Leona
Koźmińskiego. Po prawej stronie slajdu jest grafika (wykres, teczka, zegar, kartka z kalendarza,
flaga, kartka z kalendarza, flaga, zegar, teczka) z napisami: Informacje podstawowe, Poziom
trudności kursu: początkujący, Kategoria tematyczna: Nauki biznesowe, Czas trwania kursu: 9
tygodni, Rozpoczęcie kursu: 1 wrz 2018, Zakończenie kursu: 2 cze 2019 01:59 CEST, Data
rozpoczęcia zapisów: 1 wrz 2018 02:01 CEST, Data zakończenia zapisów: 31 paź 2018 15:00
CET, Tygodniowy wysiłek godzinowy: 2:00 godziny, Organizator: Fundacja Młodej Nauki. W
prawej dolnej części jest duży czerwony prostokąt o długości pół strony i szerokości 5 cm

12. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy (zaznaczony czerwonym prostokątem), zakończenie kursu, perspektywy, W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:
Polski MOOC platforma edukacyjna. Na slajdzie znajdują się 3 białe grafiki z napisami. Pierwsza
grafika składa się z następujących informacji: kurs, dyskusja, postęp, kurs, moduł 1.
Zarządzanie strategiczne – wstęp, lekcja 1.2 Decyzje strategiczne, decyzje życiowe, poprzedni,
następny, decyzje życiowe, dodaj tę stronę do zakładek, Każdy z nas podejmuje w życiu różne,
ważne decyzje:.
Druga grafika to ekran laptopa, na którym są następujące elementy: wpisz szukaną frazę, o
nas, kontakt, katalog, zalogowany jako: bmuczynski, kurs, dyskusja, postęp, prowadzący, kurs,
moduł 3. Domena działania przedsiębiorstwa, lekcja 3.4 domena jako powracająca
konwersacja i refleksja, posłuchaj ekspertów, poprzedni, następny, posłuchaj ekspertów,
dodaj tę stronę do zakładek, wyświetl ekran w studio, domena działania przedsiębiorstwa,
organizacji, moduł III, domena działania przedsiębiorstwa, organizacji.
Trzecia grafika to wykres słupkowy.
13. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy, zakończenie kursu (zaznaczony czerwonym prostokątem), perspektywy, W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:
Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się grafika z napisami:
certyfikacja, uznanie przez uczelnie, weryfikowany certyfikat, zaświadczenie o uczestnictwie,
raporty i statystyki, archiwizacja, przygotowanie następnej edycji. Dodatkowo są elementy
graficzne takie jak: lupa, koła zębate zegar oraz puchar z gwiazdą.
14. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Platforma, odbiorcy, tworzenie kursów,
kursy, zakończenie kursu, perspektywy (zaznaczony czerwonym prostokątem), W górnej części
jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm.
W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono szary napis:
Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się grafika w kolorze:
czerwonym, czarnym oraz szarym. Są na niej napisy: 01, 02, 03, realizacja pierwszych kursów,
współpraca ze środowiskiem akademickim i biznesem, nowe kursy i doskonalenie starych.
Dodatkowo są elementy graficzne w kolorze białym takie jak: punktor (typu check), czapka
absolwenta oraz rakieta.
15. Tło slajdu jest koloru białego, z lewej strony znajduje się czerwony pasek długi na 1/3 slajdu i
szeroki na 2 cm. Obok, bliżej prawej strony jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się szara grafika
przedstawiająca sale wykładową z ludźmi. Znajduje się na niej biały duży napis:
www.polskimoooc.pl W prawym rogu slajdu jest duży czerwony kwadrat wypełniony kolorem,
a obok jego lewego dolnego rogu jest szary kwadrat tylko z obramowaniem.
16. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. W górnej części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt
długości ½ slajdu oraz szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną
strzałką oraz czerwono szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części
slajdu jest duży czarny napis: Interesariusze kursu na etapie tworzenia. Na dole slajdu jest duża
szara grafika przedstawiająca nogi siedzących ludzi z przedmiotami potrzebnymi do pracy.
17. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Etap planowania (zaznaczony czerwonym
prostokątem), etap tworzenia, etap testowania, etap prowadzenia, etap oceny, etap
modyfikacji, W górnej części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości

½ slajdu oraz szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką
oraz czerwono szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części slajdu
znajdują się czarne napisy: etap planowania zaznaczony na szary prostokąt, pomysłodawca,
metodyk, producent/grafik. Na dole slajdu jest duża szara grafika przedstawiająca nogi
siedzących ludzi z przedmiotami potrzebnymi do pracy.
18. Tło slajdu jest koloru białego, po lewej stronie znajduje się szeroki czarny prostokąt na całą
szerokość slajdu. Znajdują się na nim białe napisy: Etap planowania, etap tworzenia
(zaznaczony czerwonym prostokątem), etap testowania, etap prowadzenia, etap oceny, etap
modyfikacji, W górnej części jest czerwony pasek nachodzący na czerwony prostokąt długości
½ slajdu oraz szerokości 2cm. W prawym górnym rogu jest szara książka z czerwoną strzałką
oraz czerwono szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części slajdu
znajdują się czarne napisy: etap planowania (z lewej strony slajdu) zaznaczony na szary
prostokąt, pod którym są następujące informacje: pomysłodawca, metodyk, producent/grafik.
Z prawej strony slajdu jest zaznaczony jest czerwony prostokąt pod którym są następujące
informacje: etap tworzenia, twórca kursu, redaktor, grafik/producent. Na dole slajdu jest duża
szara grafika przedstawiająca nogi siedzących ludzi z przedmiotami potrzebnymi do pracy.
19. Tło slajdu jest koloru białego, z lewej strony znajduje się czerwony pasek długi na 1/3 slajdu i
szeroki na 2 cm. Obok, bliżej prawej strony jest szara książka z czerwoną strzałką oraz czerwono
szary napis: Polski MOOC platforma edukacyjna. W centralnej części znajduje się szara grafika
przedstawiająca sale wykładową z ludźmi. Na grafice jest umieszczony biały napis:
www.polskimooc.edu.pl W prawym rogu slajdu jest duży czerwony kwadrat wypełniony
kolorem, a obok jego lewego dolnego rogu jest szary kwadrat tylko z obramowaniem.

Prezentacja nr 2 – Kurs na MOOC
1. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W Centralnej jego części znajduje się duży pomarańczowy sześciokąt koloru pomarańczowego
z napisem: Kurs na MOOC, konkurs zamknięty numer POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18,
Warszawa, 12 grudnia 2018 r. Obok pomarańczowego sześciokąta jest mniejszy szary
sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Na dole slajdu znajdują się logotypy: Fundusze Europejskie z
podpisem: Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczypospolita Polska, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju z podpisem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska z podpisem
Europejski Fundusz Społeczny
2. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, podstawowe informacje o konkursie, Po lewej stronie
znajduje się pomarańczowy sześciokąt z czarnym napisem: 10 mln PLN, alokacja na konkurs –
10 mln PLN, 30 października 2018 r. NCBR ogłosiła konkurs zamknięty nr POWR.03.01.00IP.08-00-MOC/18, Kurs na MOOC dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w
formie e-learningu:, kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu
kształcenia na studiach I lub II stopnia lub, masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny
dla wszystkich chętnych. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
3. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, składnie wniosków, Nabór wniosków trwa:, od 30 listopada
2018 r. (godz. 08:15) do 25 stycznia 2019 r. (godz. 14:00), Wnioski o dofinansowanie są
składane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi
wniosków aplikacyjnych SOWA, nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym
certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP, nie jest również wymagane przesyłanie do IOK
podpisanej wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek.
W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
4. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 1, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni),
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.
Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium zapewnia odpowiednią
jakość wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego projektów poprzez uniemożliwienie
aplikowania uczelniom w stanie likwidacji lub których uprawnienia do prowadzenia studiów
zostały zawieszone. Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie. Warunki
spełnienia,w tej kolumnie jest następująca informacja:
Najlepiej ująć we wniosku
sformułowanie: Uczelnia nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do MNiSW o zgodę na likwidację,
a MNiSW nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. W
prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

5. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 2, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych
rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu: kurs edukacyjny dla studentów,
stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; masowy
otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być
bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone
na platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.,
Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium zapewnia realizowanie
kształcenia przy wykorzystaniu metody e-learningu. Ma to ogromne znaczenie wspomagające
rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych. Stworzenie masowych otwartych kursów
online, docierających do szerokiego grona odbiorców, stanowi realizację misji uczenia się
przez całe życie., Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium
będzie weryfikowane przez IOK na podstawie zapisów wniosku. W prawej dolnej części
znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z
napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
6. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 3, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu
(grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz
szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia,
wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za
pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt.
planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu, jak również formy zaliczenia,
walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał
kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.,
Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium zapewnia realizowanie
wysokiej jakość kursów. Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metody
e-learningu, musi spełniać warunki polegające między innymi na zapewnieniu odpowiednio
przygotowanej kadry nauczycieli akademickich, infrastruktury informatycznej i
oprogramowania., Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium
będzie weryfikowane przez IOK na podstawie zapisów wniosku. W prawej dolnej części
znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z
napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
7. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 4, 5, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Wydział/wydziały uczelni, który będzie/ będą realizować działania w ramach projektu, nie
posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na
którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu,

Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca
informacja: Kryterium zapewnia odpowiednią jakość w zakresie poziomu prowadzonego
kształcenia. Weryfikacja kryterium będzie dokonywana jednorazowo – tylko w toku oceny
wniosku i będzie dotyczyła stanu na dzień jego złożenia., Data graniczna: 30 września 2023 r.
Planowane jest wsparcie przygotowania kilku cykli kursów edukacyjnych, nieprzekraczających
24 miesięcy, Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca informacja: Najlepiej ująć we
wniosku sformułowanie: Wydziały objęte projektem nie posiadają negatywnej oceny jakości
kształcenia PKA., Kryterium będzie weryfikowane przez IOK na podstawie zapisów wniosku. W
prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
8. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 6, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja: Średni
koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200
PLN (do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów
racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich
zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).,
Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kwota obejmuje koszt
przygotowania i przeprowadzenia kursów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych, sposobu
weryfikacji efektów kształcenia, tj. skrypty sprawdzające oraz peer-assessment., Warunki
spełnienia, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium będzie weryfikowane przez
IOK na podstawie zapisów wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu projektu, a także
w trakcie realizacji projektu. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
9. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 7, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja: W
związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem
kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie
mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie
studentów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez
studentów objętych projektem., Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Kryterium zapewnia, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków
wynikających z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów
wykonawczych., Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium
będzie weryfikowane przez IOK na podstawie zapisów wniosku, ze szczególnym
uwzględnieniem budżetu projektu, a także w trakcie realizacji projektu. W prawej dolnej części
znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z
napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
10. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 8, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród
następujących kompetencji odpowiadających
potrzebom społeczno-gospodarczym:
językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca
informacja: Kryterium określa katalog kompetencji, spośród których co najmniej 2 muszą być
uzyskane przez uczestników projektu., Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca
informacja: Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku. W prawej
dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
11. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria dostępu, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 9, 10, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Wnioskodawca określi we wniosku warunki techniczne opracowanego kursu, zgodne z
wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie (WCAG
2.0), Minimalna liczba uczestników w kursie edukacyjnym dla studentów, stanowiącym
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia wyniesie 35 osób, a w
masowym otwartym kursie edukacyjnym (MOOC) dostępnym dla wszystkich chętnych – 40
osób, Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca informacja: Kryterium zapewnia, że kursy
opracowane zgodnie z wytycznymi zapewnią możliwość udziału w kursach osobom z różnym
rodzajem niepełnosprawności., Kryterium zapewnia efektywne wykorzystanie środków i
realizację wskaźników projektu., Warunki spełnienia, w tej kolumnie jest następująca
informacja: Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku.,
Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku ze szczególnym
uwzględnieniem wskaźników i opisu zadań, a także w trakcie realizacji projektu., W prawej
dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
12. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kryteria premiujące, W centralnej części znajduje się tabela
mająca 4 kolumny, nazwy kolumny są koloru pomarańczowego, natomiast informacje poniżej
w kolorze szarym. L.p., 1, 2, Nazwa kryterium, w tej kolumnie jest następująca informacja:
Przygotowanie i realizacja kursu odbywać się będzie równocześnie w języku obcym.,
Przygotowane kursy muszą być dostępne i prowadzone co najmniej przez 24 miesiące od
daty zakończeniu realizacji projektu., Wyjaśnienie, w tej kolumnie jest następująca
informacja: Realizacja kursu w języku obcym wniesie wkład w proces umiędzynarodowienia
uczelni oraz budowanie wizerunku uczelni w kraju i za granicą., Wymóg ma zapewnić
utrzymanie efektów trwałości projektu, Liczba punktów, w tej kolumnie jest następująca
informacja: 10, 10. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
13. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
Na całym slajdzie znajduje się niebieska tabela mająca 4 kolumny oraz 13 wierszy. Nazwy
kolumn oraz wierszy mają ciemniejszy odcień niebieskiego od informacji zawartych tabeli. Lp,
towar/usługa, Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektu,
Maksymalna cena rynkowa( w przypadku umów cywilno-prawnych)., Lp 1. Koszt opracowania
kursu – wkład merytoryczny, Szacowany czas przeznaczony na opracowanie merytoryczne
jednego kursu – 100 h, 200 PLN/godz., Lp 2, Opracowanie metodyczne, Szacowany czas

przeznaczony na opracowanie metodyczne jednego kursu – 40 h, 200 PLN/godz., Lp 3,
Produkcja materiałów, Szacowany czas przeznaczony na przygotowanie materiałów – 200 h,
250 PLN/godz., Lp 4, Implementacja kursu na studio, Szacowany czas przeznaczony na
wykonanie prac implementacyjnych – 40 h, 150 PLN/godz., Lp 5, Testowanie funkcjonalności
technicznych i poprawności metodyczno-merytorycznych, Szacowany czas niezbędny do
przetestowania funkcjonalności technicznych i poprawności metodyczno-merytorycznej kursu
– 25 h, 100 PLN/godz., Lp 6, Recenzja i ocena kursu, Szacowany czas przeznaczony na
przygotowanie recenzji kursu – 25 h, 100 PLN/godz., Lp 7, Wdrożenie kursu na platformę,
Szacowany czas przeznaczony na wdrożenie pojedynczego kursu na platformę – 40 h, 150
PLN/godz., Lp 8, Prowadzenie/utrzymanie kursu, W zależność od długości kursu, Lp 9,
Ewaluacja kursu, Szacowany czas niezbędny do przeprowadzenia ewaluacji kursu – 25 h, 100
PLN/godz, Lp 10, Modyfikacja kursu i ponowne testowanie i wdrożenie, W zależności od
rodzaju zmian, - , Lp 11, Ponowna ocena kursu, Szacowany czas przeznaczony na dokonanie
ponownej oceny kursu – 20 h, 100 PLN/godz., Lp 12, Obsługa certyfikatów, Szacowany czas
przeznaczony na przygotowanie systemu certyfikacji – 60 h, 60 PLN/godz.
14. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, Wskaźniki produktu i rezultatu – obligatoryjne, Na slajdzie
znajduje się 7 rozmieszczonych losowo dużych sześciokątów koloru pomarańczowego z
napisami: Wskaźniki rezultatu, Wskaźniki produktu i rezultatu – obligatoryjne, liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] może mieć wartość 0, liczba
osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] może mieć
wartość 0, liczba podmiotów wykorzystujących TIK [szt.], może mieć wartość 0, liczba
projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]. może mieć wartość 0, Liczba osób objętych kursami
edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni, Liczba osób objętych wsparciem EFS w
ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,
dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Wskaźniki produktu,
Powyższe wskaźniki powinny być wybierane z listy rozwijanej. W prawej dolnej części znajduje
się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
15. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, szczegółowy budżet projektu, Koszty projektu są
przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. We wniosku o
dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać: formę zaangażowania i
szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań
merytorycznych (etat/liczba godzin), planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez
wykonawcę (liczba godzin),przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o
dzieło, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu
oraz w trakcie jego realizacji., W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
16. Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, szczegółowy budżet projektu, Ponadto, Wnioskodawca jest
zobowiązany wykazać we wniosku o dofinansowanie: swój potencjał kadrowy, o ile go posiada.
Potencjał kadrowy to powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w
realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które
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Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu. kosztów, które rozliczane będą notą
obciążeniową – wraz z kalkulacją. Pod budżetem szczegółowym istnieje możliwość
uzasadnienia wszystkich pozycji kosztowych, przedstawienia kalkulacji wydatków itp. W
prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, koszty bezpośrednie, Koszty bezpośrednie – są to koszty
dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie. Wartość kosztów
bezpośrednich – w ramach budżetu zadaniowego – powinna wynikać ze szczegółowej
kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj.
szczegółowym budżecie projektu. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z
logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, koszty pośrednie – katalog zamknięty, a) koszty personelu
bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub
prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, b) koszty zarządu (koszty
wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, c) koszty personelu
obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa
prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki, d) koszty
obsługi księgowej jednostki, e) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą
administracyjną projektu, W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, koszty pośrednie – katalog zamknięty, f) wydatki związane
z prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub
odrębnego rachunku bankowego, g) działania informacyjno-promocyjne projektu, h)
amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych), i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty
za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, j) koszty
usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą
administracyjną projektu, k) zakup materiałów biurowych, koszty usług powielania
dokumentów, l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, m) koszty ubezpieczeń
majątkowych. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, koszty pośrednie – limity, Koszty pośrednie rozliczane są
wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich
– w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku
projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN
włącznie, 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów
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bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN., W prawej dolnej części znajduje się szary
sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, wydatki – informacje ogólne, Wydatki w ramach projektu
mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za
kwalifikowalne tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. W
projekcie istnieje możliwość rozliczenia uzasadnionych wydatków w ramach cross–financingu.
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności
w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, wkład własny, Wkład własny musi zostać sfinansowany ze
środków pozostających w dyspozycji wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to oznaczać
podwójnego finansowania wydatków, o którym mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków. Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o
dofinansowanie, przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego oraz
czy wkład własny zostanie wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, pośrednich czy w
ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich. Wkład własny musi wynosić minimum 3%
wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości
de facto niższych od 3%. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,
zabezpieczenie – składają tylko uczelnie niepubliczne. dokument stanowiący zabezpieczenie
składany jest przez wnioskodawcę najczęściej nie później niż w terminie 15 dni roboczych od
daty podpisania umowy o dofinansowanie. jeśli wartość dofinansowania (wszystkie projekty w
ramach Osi PO WER) nie przekracza 10 mln PLN – zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z umów z IOK przekracza 10
mln PLN zabezpieczenie ustanawiane jest w porozumieniu z IOK w jednej lub kilku z form
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
wysokość zabezpieczenia – równowartości co najmniej 150% najwyższej transzy zaliczki
wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności). W prawej dolnej części
znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z
napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, kwoty ryczałtowe, W przypadku projektów, w których
wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100 000 EUR, stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. W przypadku
konkursu Kurs na MOOC – dla projektów o wartości poniżej 427 790,00 PLN, Kurs EUR
obowiązuje z miesiąca ogłoszenia konkursu tj. listopad 2018 r. 1 EUR = 4,2779 PLN. W prawej
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dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, informacje dodatkowe, Wnioskodawca, oprócz wskaźników
obligatoryjnych, powinien wprowadzić wskaźniki specyficzne dla danego projektu. kryteria
oceny, poza kryteriami dostępu i premiującymi, znajdują się w regulaminie konkursu wniosek
zawiera limity znaków (limity podano w Instrukcji wypełniania wniosku) – ewentualne
uzupełnienia, dodatkowe uzasadnienia można zamieszczać pod budżetem szczegółowym
projektu, nie uzupełniamy części 3.3 wniosku o dofinansowanie – nawet jeśli wartość projektu
przekracza 2 mln PLN – zmiana od marca 2018 r. ocena merytoryczna: do 60 dni od daty
zakończenia naboru wniosków. Gdy liczba wniosków przekraczająca 200 lub dużo rozbieżności
w ocenie ekspertów - termin dokonania oceny merytorycznej może być wydłużany – maks. o
kolejne 60 dni. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, informacje dodatkowe, proszę nie wprowadzać nazw
uczelni czy innych podmiotów, jednostek organizacyjnych, nazw kierunków itp. do tytułu
projektu, idealnym rozwiązaniem jest, kiedy osoba tworząca wniosek o
dofinansowanie/założenia projektu ostatecznie przedsięwzięcie to również realizuje, w
przypadku projektu partnerskiego dobrze jest, gdy już na etapie tworzenia projektu ustalone
zostaje między partnerami, kto będzie składał wniosek o płatność: czy Lider samodzielnie, czy
partnerzy odrębnie. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W górnej części jest pasek koloru pomarańczowego długi na połowę slajdu i szeroki na 0,5 cm.
Pod nim jest napis: Kurs na MOOC, informacje dodatkowe, dokumentacja konkursowa (podany
adres strony): https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/,
Roczny
Plan
Działania
na
rok
2017
(podany
adres
strony):
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plandzialania/, dokumenty PO WER (w tym SZOOP) (podany adres strony):
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/dokumenty/. W prawej
górnej części slajdu jest pomarańczowy sześciokąt z białym rysunkiem kartki papieru, a na niej
znajduje się wykres z lupą. W prawej dolnej części znajduje się szary sześciokąt z logotypem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tło slajdu jest koloru białego i posiada wzór sześciokątów w kolorze pomarańczowym i szarym.
W centralnej części jest duży pomarańczowy sześciokąt z białym napisałem: Anna Marciniak,
Dział Rozwoju Kadry Naukowej, MOOC@ncbr.gov.pl, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul.
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Internet: ncbr.gov.pl, Obserwuj nas. Pod napisami
znajdują się kolorowe ikonki Facebook, Twitter, YouTube, Na dole slajdu znajdują się logotypy:
Fundusze Europejskie z podpisem Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczypospolita Polska,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z podpisem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia
Europejska z podpisem Europejski Fundusz Społeczny

