Konkurs na interdyscyplinarne
programy studiów doktoranckich

Działanie 3.2 PO WER: Zwiększenie jakości i
efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Interdyscyplinarne
Programy Studiów
Doktoranckich
– 155 mln zł

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
interdyscyplinarnych programów
studiów doktoranckich,
międzynarodowych programów
studiów doktoranckich oraz programów
studiów doktoranckich zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji
rezultatów studiów doktoranckich

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 ogłoszony 28
grudnia 2016 r.
Alokacja: 155 000 000 PLN
Nabór wniosków:
od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek

1) W systemie SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem
elektronicznym w jednej z dwóch form:
-> podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
-> profil zaufany ePUAP
Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla wszystkich osób
uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym wniosku o dofinansowanie

2) W systemie SOWA wraz ze złożeniem wersji papierowej
oznacza to równoczesne złożenie wniosku na obowiązującym formularzu
w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA oraz w formie
papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby
uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.
Wniosek musi wpłynąć do IP do godz. 16:15 31 marca 2017 r.

Wskaźnik produktu:
1130 osób w projektach, które zostaną wybrane do dofinansowania w
konkursie, które zostaną objęte wsparciem EFS w ramach programów
studiów doktoranckich

Wskaźnik rezultatu:
690 absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych
ze środków EFS

KD1: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

KD2: Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane
w ramach projektu są realizowane przez jednostki naukowe, którym
w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A

W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym
mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
Partnerem może być dowolna jednostka (nie tylko uczelnia), o ile została
wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w ww. art. 33
ustawy.

W przypadku partnerów będących uczelniami obowiązuje je ograniczenie
dotyczące obowiązku spełniania wymogów zawartych w KRYTERIUM
DOSTĘPU NR 1 – w przypadku partnerstwa uczelni z inną uczelnią lub
jednostką naukową, każdy z tych podmiotów musi spełniać wymogi
kryterium.

KD3: Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą
być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie
pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o
zróżnicowanych profilach

KD 3: Programy muszą bazować na wnioskach wypracowanych w
ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. oraz
„Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA
Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii
Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29
listopada 2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów studiów
doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca

KD6: Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym
wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości
programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez
co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
-> interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu
krajowym lub międzynarodowym
-> międzynarodowe programy studiów doktoranckich, realizowane przez
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi
jednostkami naukowymi
-> programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i
społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich

KD4: Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż
60 miesięcy
Projekt musi trwać minimum przez okres gwarantujący pełny cykl
kształcenia na studiach III stopnia

KD5: Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może
przekroczyć 135 000 PLN
W ramach projektu finansowane będzie opracowanie nowych programów
oraz w ramach ich wdrażania stypendia, wizyty studyjne, staże, koszty
przeprowadzenia programu studiów doktoranckich doprecyzowane w
standardzie kosztów stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu

Jako stypendium rozumiane są dodatkowe środki dla studenta, nie
stanowiące stypendium w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym
Zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania ze środków EFS, wydatki ponoszone na
realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze
środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania
finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem

Projekt przewiduje organizację środowiskowych studiów doktoranckich
prowadzących do przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich
– 10 pkt
Projekt przewiduje wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych
przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym
(rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo interdyscyplinarnej
rozprawy doktorskiej; dodatkowo wspólne przewody doktorskie mogą być przeprowadzane z
udziałem jednostek zagranicznych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)

– 10 pkt
Wnioskodawca posiada Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego lub
w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej Wnioskodawcy została przyznawana kategoria A+ – 10 pkt

Dziękuję za uwagę.

