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INFORMACJE 0 INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Numer i nazwa 
Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Województwo Nie dotyczy

Instytucja 
Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Adres korespondencyjny 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47 a

Telefon 22 39 07 300 Faks 22 20 13 408

E-mail
Dane kontaktowe osoby 

(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych

Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka - Kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej 
paulina.gasiorkiewicz-plonka@ncbr.gov.pl

- Numer Działania lub 
Poddziałania -

Adres korespondencyjny -

Telefon - - Faks - -

E-mail -
Dane kontaktowe osoby 

(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych

-

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia - Numer Działania lub 

Poddziałania -

Adres korespondencyjny -

Telefon - - Faks - -

E-mail -
Dane kontaktowe osoby 

(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych

-
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KARTA DZIAŁANIA 4.1

Poddziałanie 4.1.1
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Planowany tytuł projektu
Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii 
eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt

Cel nr 1: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku 
pracy

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu

Programy rozwoju uczelni obejmujące:
- organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach 
akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla 
prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),

- współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów 
kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w 
realizacje programów kształcenia (element obligatoryjny)

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Czy typ projektu został TAK Jeżeli NIE - Przyjęta przez rząd „Polityka energetyczna Polski
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przewidziany w SzOP do 
realizacji w trybie 

systemowym?

NIE 1

należy 
uzasadnić

do 2030 r." (PEP2030) zakłada, że bezpieczeństwo 
energetyczne kraju wymaga zapewnienia odbiorcom dostaw 
odpowiedniej ilości energii elektrycznej po racjonalnych 
kosztach. Elementem bezpieczeństwa jest także 
dywersyfikacja zarówno źródeł dostaw surowców 
energetycznych, jak i technologii wytwarzania energii. 
Realizacja tych założeń odbywać się będzie poprzez 
„Program rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” oraz 
udokumentowanie i eksploatację niekonwencjonalnych złóż 
gazu ziemnego. Energetyka w Polsce jest w głównej mierze 
oparta na węglu, którego zasoby są ograniczone, a 
pozyskiwanie energii z tego surowca stanowi obciążenie dla 
środowiska naturalnego. Polska energetyka wiąże duże 
nadzieje z dwoma technologiami: jądrową i wydobycia gazu 
łupkowego. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 
oraz wymagania ekologiczne powodują że w strukturze 
źródeł energii po 2020 r. powinny pojawić się elektrownie 
jądrowe. Gaz łupkowy, jego odkrycie i zagospodarowanie, 
może zmienić bilans energetyczny kraju.
Oba zadania wymagają przygotowania wyspecjalizowanych 
kadr, które zdolne będą do ich realizacji. W związku z tym, 
że zarówno program dotyczący energetyki jądrowej jak i 
wydobycia gazu łupkowego jest działaniem strategicznym dla 
Polski, oraz mając na uwadze fakt, że kształceniem w 
danych obszarach zajmuje się mała liczba uczelni w Polsce, 
wsparcie projektu powinno nastąpić z poziomu krajowego. 
Realizacja projektu w trybie systemowym pozwoli na 
zachowanie spójnych celów strategicznych oraz 
komplementarności między projektami, a tym samym 
spowoduje efekt synergii, który byłby niemożliwy do 
osiągnięcia w przypadku realizacji programu w ramach 
projektu konkursowego.
Uczestnicy programu będą wyłaniani w drodze konkursu 
ofert uczelni, które będą zgłaszać kandydatów. Kryteria 
kwalifikowania kandydatów - zainteresowania w obszarze 
energetyki jądrowej i gazu łupkowego, doświadczenie 
dydaktyczne, znajomość języka obcego, rozmowa 
kwalifikacyjna.
W ramach programu do 2015 r. zostanie wysłanych 240 
osób na staże i szkolenia zagraniczne trwające od 8-12 
tygodni: 120 osób (3 grupy x 40) dla potrzeb energetyki 
jądrowej oraz 120 osób (3 grupy x 40) osób dla potrzeb 
eksploatacji i rozpoznawania gazów łupkowych.
Wszyscy uczestnicy programu, po przyjeździe, odbędą 2 
tygodniowe staże w przedsiębiorstwach zajmujących się 
energetyką jądrową i technologiami eksploatacji oraz 
rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, mające na celu 
wymianę poglądów oraz podzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem zdobytym na stażu zagranicznym.
Wysokie koszty projektu generują przede wszystkim koszty 
wykupu staży w ośrodkach zagranicznych - USA, Kanadzie, 
Japonii, Korei lub Francji. Określenie ich na danym poziomie 
wynika z doświadczenia związanego z realizacją projektu 
TOP 500. Uczestnik będzie miał zapewnione m.in.: pełne 
wyżywienie, noclegi, diety, koszty podróży, ewentualnie wizy, 
opłacony transport miejscowy w czasie pobytu stażowego.

Okres realizacji projektu 03.2013-09.2015

Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

7 892 900 PLN 
(1 183 935 PLN)

32 000 000 PLN 
(4 800 000 PLN)
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Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

w roku 2013 ogółem w projekcie

- 80 uczestników programów stażowo-szkoleniowych 
mających miejsce na najlepszych uczelniach światowych lub 
w centrach badawczych zajmujących się tematyką 
energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz 
rozpoznawania zasobów gazu łupkowego podniesie 
kwalifikacje oraz zdobędzie wiedzę nt. nowoczesnych 
technologii i działalności elektrowni jądrowych

- 240 uczestników programów stażowo-szkoleniowych 
mających miejsce na najlepszych uczelniach światowych lub 
w centrach badawczych zajmujących się tematyką 
energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz 
rozpoznawania zasobów gazu łupkowego podniesie 
kwalifikacje oraz zdobędzie wiedzę nt. nowoczesnych 
technologii i działalności elektrowni jądrowych (orientacyjny 
udział kosztów osiągnięcia danego rezultatu w kwocie 
wydatków ogółem - 75%),

- 240 uczestników staży w przedsiębiorstwach zajmujących 
się energetyką jądrową i technologiami eksploatacji oraz 
rozpoznawania zasobów gazu łupkowego w celu wymiany 
poglądów i doświadczeń (orientacyjny udział kosztów w 
kwocie wydatków ogółem - 15%),

- zdobycie przez uczestników programów (pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów) 
umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w 
procesie rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego,

- zdobycie przez uczestników programów (pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów) 
kwalifikacji niezbędnych do obsługi elektrowni jądrowych,

- zdobycie przez uczestników programów (pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów) 
umiejętności współpracy między sektorem naukowym a 
gospodarką w zakresie energetyki jądrowej oraz technologii 
eksploatacji i rozpoznawania zasobów gazu łupkowego,

- zdobycie przez uczestników programów (pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów) 
kwalifikacji w zakresie przekazywania wiedzy nt. energetyki 
jądrowej oraz technologii eksploatacji i rozpoznawania 
zasobów gazu łupkowego

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu

1.

Uzasadnienie:

2.

Uzasadnienie-

3.

Uzasadnienie:

Poddziałanie 4.1.3
Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.04.01.03-00-002/09

Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, 
technicznych

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Okres realizacji projektu 04.2009-12.2015

4
Plan Działania na rok 2013



Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

25 604 600 PLN 3 873 200 PLN 35.000.000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny (w tym krajowy wkład publiczny stanowi (w tym krajowy wkład publiczny

stanowi 3 840 690 PLN) 580 980 PLN) stanowi 5.250.000 PLN)

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.04.01.03-00-002/10

Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on)

Beneficjent systemowy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii; partnerzy: Ośrodek 
Przetwarzania Informacji, Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Index Copernicus International S.A.

Okres realizacji projektu 12.2010-06.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

13 840 549 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 2 076 082 PLN)

5 965 650 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 894 848 PLN)

22 000.000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 3 300 000 PLN)

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2012 w roku 2013 ogółem w projekcie

spotkania Grupy Sterującej (8)

ekspertyzy i analizy prawne oraz 
organizacyjne do 
przeprowadzenia zmian w 
istniejącym systemie prawnym, 
umożliwiające prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
obejmujące zagadnienia 
dotyczące m.in.:

• konieczności opracowania nowej 
ustawy o systemie informacji 
szkolnictwa wyższego i nauki,

• uzgodnienia zakresu danych z 
GUS,

• zmian w ustawie prawo o 
szkolnictwie wyższym,

• zmian w ustawie o stopniach 
naukowych i tytule naukowym,

• zmian w ustawie o zasadach 
finansowania nauki,

• zmian w ustawie regulujących 
zasady funkcjonowania MNiSW, 
Rady nauki, CK, PKA i innych

spotkania Grupy Sterującej (4)

ekspertyzy i analizy prawne oraz 
organizacyjne do przeprowadzenia 
zmian w istniejącym systemie 
prawnym

zakupienie i zainstalowanie 
infrastruktury informatycznej,

wdrożenie systemu 
informatycznego,

rozszerzenie funkcjonalności 
systemu informatycznego o 
nowe moduły,

przebudowa systemu w związku 
ze zmianami stanu prawnego,

szkolenia związane z wdrażaniem 
systemu (około 600 pracowników 
uczelni i jednostek naukowych 
wprowadzających dane do 
systemu),

spotkania Grupy Sterującej (12)

ekspertyzy i analizy prawne oraz 
organizacyjne do przeprowadzenia 
zmian w istniejącym systemie 
prawnym, umożliwiające 
prawidłowe funkcjonowanie 
systemu obejmujące zagadnienia 
dotyczące m.in.:

• konieczności opracowania nowej 
ustawy o systemie informacji 
szkolnictwa wyższego i nauki,

• uzgodnienia zakresu danych z 
GUS,

• zmian w ustawie prawo o 
szkolnictwie wyższym,

• zmian w ustawie o stopniach 
naukowych i tytule naukowym,

• zmian w ustawie o zasadach 
finansowania nauki,

• zmian w ustawie regulujących 
zasady funkcjonowania MNiSW, 
Rady nauki, CK, PKA i innych
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podobnych organów,

• zmian w ustawie prawo autorskie, 

projekt systemu informatycznego, 
w którym będą zbierane dane 
niezbędne szerokiemu gronu 
interesariuszy do:

•/ wspomagania podziału 
dotacji dla szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz 
udostępniania informacji o ich 
przyznaniu);

J wspomaganie procesu 
monitoringu wydatkowania 
dotacji;

S wspomaganie oceny jakości 
kształcenia;

■/ wspomaganie oceny jakości 
badań naukowych;

s dostępu do publikacji 
naukowych,

J dostarczanie obiektywnych 
informacji o szkolnictwie 
wyższym;

s dostarczanie danych 
statystycznych do GUS;

S prowadzenie elektronicznego 
rejestru szkół niepublicznych;

S przygotowywania rankingów, 
analiz, itp.

S generowanie raportów o 
szkolnictwie wyższym na 
potrzeby interesariuszy.

zakupienie i zainstalowanie 
infrastruktury informatycznej

wykonanie i wdrożenie 
oprogramowania systemu 
promującego projekt
(przewidywany udział około 100 
osób),

1 konferencja promująca projekt 
dla około 200 uczestników,

koncepcja organizacyjna 
realizacji projektu,

projekt systemu, 

wykonanie i wdrożenie 
oprogramowania systemu,

wdrożenie systemu 
informatycznego,

rozszerzenie funkcjonalności 
systemu informatycznego o 
nowe moduły,

przebudowa systemu w 
związku ze zmianami stanu 
prawnego,

podobnych organów,

• zmian w ustawie prawo autorskie.

projekt systemu informatycznego, 
w którym będą zbierane dane 
niezbędne szerokiemu gronu 
interesariuszy do:

wspomagania podziału dotacji 
dla szkolnictwa wyższego i 
nauki oraz udostępniania 
informacji o ich przyznaniu);

wspomaganie procesu 
monitoringu wydatkowania 
dotacji;

S wspomaganie oceny jakości 
kształcenia;

S wspomaganie oceny jakości 
badań naukowych;

S dostępu do publikacji 
naukowych,

J dostarczanie obiektywnych 
informacji o szkolnictwie 
wyższym;

S dostarczanie danych 
statystycznych do GUS;

S prowadzenie elektronicznego 
rejestru szkół niepublicznych;

przygotowywania rankingów, 
analiz, itp.

J generowanie raportów o 
szkolnictwie wyższym na 
potrzeby interesariuszy.

zakupienie i zainstalowanie 
infrastruktury informatycznej

wykonanie i wdrożenie 
oprogramowania systemu 
promującego projekt
(przewidywany udział około 100 
osób),

1 konferencja promująca projekt dla 
około 200 uczestników,

1 konferencja podsumowująca 
projekt dla około 200 uczestników,

koncepcja organizacyjna realizacji 
projektu,

projekt systemu,

wykonanie i wdrożenie 
oprogramowania systemu,

szkolenia związane z wdrażaniem 
systemu; (około 1200 pracowników 
uczelni i jednostek naukowych 
wprowadzających dane do 
systemu);

2 konferencje podsumowujące i 
promujące projekt,

wdrożenie systemu 
informatycznego,
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rozszerzenie funkcjonalności 
systemu informatycznego o 
nowe moduły

przebudowa systemu w związku 
ze zmianami stanu prawnego

Rezultaty miękkie

wiatach 2007-2012 w roku 2013 ogółem w projekcie

poprawa jakości zarządzania w 
szkolnictwie wyższym w Polsce,

wzmocnienie systemowych 
narządzi zarządzania 
szkolnictwem wyższym,

ułatwienie dostępu do aktualnych 
baz danych w pełnym zakresie,

zwiększenie wiarygodności 
danych o szkolnictwie wyższym,

racjonalniejsze wykorzystanie 
środków publicznych
przeznaczonych na szkolnictwo 
wyższe i naukę,

zwiększenie zasobu informacji 
publicznej;

optymalizacja wykorzystania
infrastruktury badawczej.

poprawa jakości zarządzania w 
szkolnictwie wyższym w Polsce,

wzmocnienie systemowych 
narządzi zarządzania szkolnictwem 
wyższym,

ułatwienie dostępu do aktualnych 
baz danych w pełnym zakresie,

zwiększenie wiarygodności danych 
o szkolnictwie wyższym,

racjonalniejsze wykorzystanie 
środków publicznych
przeznaczonych na szkolnictwo 
wyższe i naukę,

zwiększenie zasobu informacji 
publicznej;

optymalizacja wykorzystania
infrastruktury badawczej.

poprawa jakości zarządzania w 
szkolnictwie wyższym w Polsce,

wzmocnienie systemowych 
narządzi zarządzania szkolnictwem 
wyższym,

ułatwienie dostępu do aktualnych 
baz danych w pełnym zakresie,

zwiększenie wiarygodności danych 
o szkolnictwie wyższym,

racjonalniejsze wykorzystanie 
środków publicznych
przeznaczonych na szkolnictwo 
wyższe i naukę,

usprawnienie procesu zarządzania 
uczelniami,

zwiększenie konkurencyjności 
polskich uczelni,

zwiększenie zasobu informacji 
publicznej;

optymalizacja wykorzystania
infrastruktury badawczej.

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu

1.

Uzasadnienie.

2.

Uzasadnienie:

3.

B1.3 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu
POKL.04.01.03-00-002/11
Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach 
w Polsce w kontekście reform szkolnictwa wyższego w Polsce

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii; partner: Uniwersytet 
Warszawski - Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”

Okres realizacji projektu 12.2011 -09.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
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wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

450 000 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 67 500 PLN)

1 367 200 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 205 080 PLN)

4.200.000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny 
stanowi 630.000 PLN)

B1.4 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu
POKL.04.01.03-00-001/10

Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Okres realizacji projektu 11.2011 -09.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

747 480 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 112 122 PLN)

1 553 400 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

233 010 PLN)

2 300 880 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 345 132 PLN)

B1.5 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu
POKL.04.01.03-00-001/11
Modernizacja systemu akredytacji - wsparcie szkoleniowe i analityczno-badawcze 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Okres realizacji projektu 12.2011 -06.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

427 350 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 64 103 PLN)

1 172 650 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 175 897 PLN)

1 600 000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 240 000 PLN)

B1.6 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.04.01.03-00-003/08

Opracowanie nowych programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów w 
zakresie nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz opracowanie 
programów kształcenia w językach obcych w wybranych obszarach kształcenia

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Okres realizacji projektu 05.2008-03.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
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wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 410 440 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 211 566 PLN)

75 000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

11 250 PLN)

1 485 440 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 222 816 PLN)

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

B2.2 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Planowany tytuł projektu
Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich 
uczelniach

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt

Cel nr 2: Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu

Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli 
zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni

Beneficjent systemowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym?

TAK S

Jeżeli NIE- 
należy 

uzasadnić

W związku ze słabą pozycją polskiego szkolnictwa wyższego 
na arenie międzynarodowej, brakiem dobrych rozwiązań w 
zakresie zarządzania procesem naboru cudzoziemców, 
nadchodzącym niżem demograficznym grożącym 
zachwianiem finansów większości uczelni, niezbędne jest 
wypracowanie przez uczelnie innowacyjnych projektów 
zarządzania procesem rekrutacji studentów
z zagranicy (dobre praktyki w promowaniu oferty 
dydaktycznej uczelni).
Projekt będzie miał charakter pilotażowy - uczelnie opracują 
innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania procesem 
pozyskiwania studentów z zagranicy (z uwzględnieniem 
atutów polskiego szkolnictwa wyższego) i promowania 
kierunków na uczelniach. Wypracowane metody promocji 
uczelni wyższych za granicą zostaną zaimplementowane 
przez uczelnie i będą stanowić element opracowania modeli 
efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, który 
przyczyni się do efektywnego i skutecznego wzrostu liczby 
studentów z zagranicy na polskich uczelniach.
Wybór uczelni zaangażowanych w realizację projektu nastąpi 
w trybie konkursowym w ramach zamówień publicznych. 
Najważniejsze kryteria wyboru - inowacyjność projektu, 
trafność wyboru rozwiązania, efektywność w osiągnięciu 
celu.

NIE

Okres realizacji projektu 04.2013-12.2014

Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

500 000 PLN 
(75 000 PLN)

1 500 000 PLN 
(225 000 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
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w roku 2013 ogółem w projekcie

- uczestnictwo 10 szkół wyższych w wypracowaniu i 
wdrożeniu różnych form ich promocji za granicą (orientacyjny 
udział kosztów osiągnięcia danego rezultatu w kwocie 
wydatków ogółem - 70%),

- konferencja promująca opracowane projekty w celu ich 
wdrożenia w szkołach wyższych (orientacyjny udział 
kosztów osiągnięcia danego rezultatu w kwocie wydatków 
ogółem - 5%),

- publikacja zawierająca informacje nt. opracowanych 
projektów mająca na celu spopularyzowanie i wdrożenie 
dobrych praktyk przez inne uczelnie (orientacyjny udział 
kosztów osiągnięcia danego rezultatu w kwocie wydatków 
ogółem - 5%),

- podniesienie kompetencji kadry zarządzającej uczelniami, 
w szczególności osób odpowiedzialnych za promocję, w 
zakresie zarządzania procesem rekrutacji,

- podniesienie kompetencji kadry zarządzającej uczelniami, 
w szczególności osób odpowiedzialnych za promocję, w 
zakresie propagowania oferty kształcenia,

- aktywizacja uczelni w celu nowoczesnego i skutecznego 
promowania działalności dydaktycznej i naukowej za 
granicą

- popularyzacja dobrych praktyk w promocji szkolnictwa 
wyższego za granicą

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu

1.

Uzasadnienie

2.

Uzasadnienie

3.

Uzasadnienie
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KARTA DZIAŁANIA 4.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.7 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.04.02.00-117/11-00, 
„SKILLS”

Beneficjent systemowy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Okres realizacji projektu 01.2011 -12.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

11 255 252 PLN(w tym krajowy 
wkład publiczny 1 688 287,80 

PLN)

9 282 742 PLN(w tym krajowy 
wkład publiczny 1 392 411,30 

PLN)
36 000 000 PLN(w tym krajowy 
wkład publiczny 5 400 000 PLN)

B1.8 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu

POKL.04.02.00-00-122/11-00

Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach 
akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich 
wyników

Beneficjent systemowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Strategii

Okres realizacji projektu 03.2011-12.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

17 364 838 PLN (w tym krajowy 
wkład publiczny 2 604 726 PLN)

10 000 000 PLN (w tym krajowy 
wkład publiczny 1 500 000 PLN)

35 000 000 PLN (w tym krajowy 
wkład publiczny 5 250 000 PLN)

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

wiatach 2007-2012 w roku 2013 ogółem w projekcie

co najmniej 160 uczestników 
programów zamówionych przez 
MNiSW, członków i kierowników 
zespołów badawczych (w tym 
doktorantów) prowadzących prace 
B+R, w tym w ramach projektów 
finansowanych w I osi PO IG dzięki 
udziałowi w programach 
szkoleniowych w renomowanych 
ośrodkach uniwersyteckich 
(wskazanych w uznanych

co najmniej 160 uczestników 
programów zamówionych przez 
MNiSW, członków i kierowników 
zespołów badawczych (w tym 
doktorantów) prowadzących prace 
B+R, w tym w ramach projektów 
finansowanych w I osi PO IG dzięki 
udziałowi w programach 
szkoleniowych w renomowanych 
ośrodkach uniwersyteckich 
(wskazanych w uznanych

co najmniej 500 uczestników 
programów zamówionych przez 
MNiSW, członków i kierowników 
zespołów badawczych (w tym 
doktorantów) prowadzących prace 
B+R, w tym w ramach projektów 
finansowanych w I osi PO IG dzięki 
udziałowi w programach 
szkoleniowych w renomowanych 
ośrodkach uniwersyteckich 
(wskazanych w uznanych
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międzynarodowych rankingach, w 
szczególności tzw. ranking 
szanghajski - ARWU) podniesienie 
kwalifikacje oraz nabędzie 
praktyczne umiejętności m.in. z 
zakresu:
- zarządzania projektami 
naukowymi, w tym budowania 
zespołów projektowych oraz 
metodyki zarządzania projektem, 
- zarządzania zespołem naukowym, 
- praktycznych aspektów 
komercjalizacji badań, w tym: 
zarządzania prawami własności 
przemysłowej, pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania 
prac badawczych i rozwojowych, 
- umiejętności interpersonalnych 
związanych z zarządzaniem dużymi 
projektami oraz pozyskiwania 
prywatnego finansowania dla 
komercjalizacji wyników prac B+R

międzynarodowych rankingach, w 
szczególności tzw. ranking 
szanghajski - ARWU) podniesienie 
kwalifikacje oraz nabędzie praktyczne 
umiejętności m.in. z zakresu: 
- zarządzania projektami naukowymi, 
w tym budowania zespołów 
projektowych oraz metodyki 
zarządzania projektem, 
- zarządzania zespołem naukowym, 
- praktycznych aspektów 
komercjalizacji badań, w tym: 
zarządzania prawami własności 
przemysłowej, pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania 
prac badawczych i rozwojowych, 
- umiejętności interpersonalnych 
związanych z zarządzaniem dużymi 
projektami oraz pozyskiwania 
prywatnego finansowania dla 
komercjalizacji wyników prac B+R

międzynarodowych rankingach, w 
szczególności tzw. ranking 
szanghajski - ARWU) podniesienie 
kwalifikacje oraz nabędzie praktyczne 
umiejętności m.in. z zakresu: 
- zarządzania projektami naukowymi, 
w tym budowania zespołów 
projektowych oraz metodyki 
zarządzania projektem, 
- zarządzania zespołem naukowym, 
- praktycznych aspektów 
komercjalizacji badań, w tym: 
zarządzania prawami własności 
przemysłowej, pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania 
prac badawczych i rozwojowych, 
- umiejętności interpersonalnych 
związanych z zarządzaniem dużymi 
projektami oraz pozyskiwania 
prywatnego finansowania dla 
komercjalizacji wyników prac B+R

Rezultaty miękkie

wiatach 2007-2012 w roku 2013 ogółem w projekcie

- transfer do Polski najlepszych 
światowych praktyk w zakresie 
zarządzania projektami badawczymi 
oraz komercjalizacji badań,

- zwiększenie skuteczności i jakości 
zarządzania projektami badawczymi 
współfinansowanymi ze środków 
funduszy strukturalnych

- transfer do Polski najlepszych 
światowych praktyk w zakresie 
zarządzania projektami badawczymi 
oraz komercjalizacji badań,

- zwiększenie skuteczności i jakości 
zarządzania projektami badawczymi 
współfinansowanymi ze środków 
funduszy strukturalnych

- promocja w Polsce takiego modelu 
kariery naukowej, którego ważnymi 
elementami są: komercjalizacja prac 
B+R oraz pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania prac badawczych 
i komercjalizacji ich wyników,

- wzrost konkurencyjności prac 
badawczych prowadzonych przez 
polskich naukowców,

- zwiększenie skuteczności i jakości 
zarządzania projektami badawczymi 
oraz zespołami naukowymi, w tym 
realizującymi projekty
współfinansowane ze środków 
funduszy strukturalnych,

- podniesienie prestiżu i znaczenia 
naukowców pracujących na rzecz 
przedsiębiorstw

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu

4.

Uzasadnienie

5.

Uzasadnienie:

6.
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B 1.9PR0JEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 
POIG

Beneficjent systemowy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu 07.2012-12.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

wiatach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

100 000 zł
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 15 000 PLN)

6 936 000 PLN
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi
1 040 400 PLN)

15 000 000 zł
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 2 250 000 PLN)
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E. PROJEKTY PONADNARODOWE

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania / 
Poddziałania Działanie 4.1/Poddziałanie 4.1.1

LP. 
Konkursu E.1.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 1 kw. X II kw. III kw. IV kw.

Typ konkursu Otwarty
Zamknięty X

Planowana alokacja 50 000 000, 00 PLN

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 

konkursu

Programy rozwoju uczelni.

Forma/y działań 
kwalifikowalnych w 
ramach współpracy

1. Organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

2. Prowadzenie badań i analiz Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

3. Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie 
publikacji, opracowań, raportów.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, 
wizyty studyjne.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

5. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w 
innym kraju.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

6. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

Wyodrębnione projekty 
ponadnarodowe TAK

Komponent 
ponadnarodowy do 

projektu standardowego
TAK

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu

1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca
2015 r.

Uzasadnienie:

Projekty obejmujące programy 
rozwojowe uczelni są projektami 
długookresowymi, lecz ze względu 
na zakończenie programowania z 
końcem 2015 r. konieczne jest 
zapewnienie okresu na rozliczenie 
projektu po jego zakończeniu. 
Weryfikacja kryterium będzie 
dokonywana na podstawie treści 
wniosku (Okres realizacji projektu).

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

2. Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna i/lub uczelnia niepubliczna i/lub instytut 
naukowy Polskiej Akademii Nauk i/lub instytut badawczy

Uzasadnienie:

Projekty w ramach Poddziałania 
4.1.1 obejmują programy rozwojowe 
przygotowywane lub realizowane 
przez uczelnie publiczne i/lub 
uczelnie niepubliczne i/lub instytuty 
naukowe PAN i/lub instytuty 
badawcze. W przypadku instytutów 
naukowych PAN oraz instytutów 
badawczych działania w ramach 
projektu muszą dotyczyć wyłącznie 
obszaru dydaktyki realizowanego 
przez te podmioty. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na 
podstawie treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1
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3. Maksymalna wartość projektu - 10 000 000 PLN.

Uzasadnienie:

Dla większej kontroli planowanych 
wydatków przez uczelnie.
Weryfikacja kryterium będzie
dokonywana na podstawie treści 
wniosku - część finansowa
wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

4. Wnioskodawca na etapie składania wniosku musi posiadać uprawnienia 
do prowadzenia danego kierunku studiów, studiów doktoranckich lub w treści wniosku 
zawrzeć oświadczenie o ich uzyskaniu niezbędnych uprawnień do dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym podmioty 
prowadzące studia muszą posiadać 
uprawnienia do prowadzenia 
określonego kierunku studiów, 
studiów doktoranckich. Weryfikacja 
kryterium będzie dokonywana na 
podstawie danych będących w 
posiadaniu IP i MNiSW a także na 
podstawie treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

5. Średnia z ocen parametrycznych, przyznanych podmiotom prowadzącym studia 
doktoranckie (w tym interdyscyplinarne studia doktoranckie) - w ramach projektu, nie może być 
wyższa niż 1.3.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy o 
zasadach finansowania nauki 
jednostki naukowe, m.in.
funkcjonujące na uczelniach, są 
oceniane pod względem poziomu 
działalności naukowej. Uzyskują 
odpowiednio ocenę od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę bardzo dobrą, a 5 
niedostateczną. W przypadku 
studiów doktoranckich prowadzonych 
tylko przez 1
wydział/instytut/jednostkę - ocena 
tegoż musi wynosić 1. W przypadku 
studiów międzywydziałowych, gdzie 
w realizację studiów
zaangażowanych są np. 3 organy, 
ich oceny powinny kształtować się: 1, 
1,1 lub 1, 1, 2 - wówczas średnia 
wynosi 1.3 (po zaokrągleniu). 
Weryfikacja kryterium będzie
dokonywana na podstawie danych 
będących w posiadaniu IP i MNiSW, 
a także na podstawie treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

6. Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego w działania realizowane w ramach 
projektu musi wynosić 1 lub 2.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym wydziały funkcjonujące na 
uczelniach, są oceniane pod względem poziomu 
kształcenia. Uzyskują odpowiednio ocenę od 1 
do 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo dobrą, a 5 
niedostateczną. Weryfikacja kryterium będzie 
dokonywana na podstawie danych będących w 
posiadaniu IP i MNiSW a także na podstawie 
treści wniosku.

Stosuje się 
do typu/ów 

projektów (nr)
1
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7. Projekt musi przewidywać adaptowanie lub wypracowanie nowych rozwiązań, 
wynikających z nawiązanej współpracy.

Uzasadnienie:

Projekty współpracy ponadnarodowej 
powinny wychodzić ponad wymianę 
doświadczeń. Weryfikacja kryterium 
będzie dokonywana na podstawie 
treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

8. Projekt zakłada realizację jednego lub więcej elementów wymienionych poniżej. 
Realizacja kilku elementów jest możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania 
ze sobą. Elementy te muszą wykazywać się komplementarnością.

a) przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów 
doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz 
dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku 
pracy i gospodarki opartej na wiedzy,

b) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza 
społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego 
w kształceniu ustawicznym),

c) podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania 
jakości kształcenia

d) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach 
akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych 
dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże 
postdoktorskie),

e) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów 
wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach 
szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki,

f) projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im 
korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy.

g) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci 
programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki

h) opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, 
studia podyplomowe, kursy)

i) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych 
elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania 
zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element 
obligatoryjny)

Uzasadnienie:

Poddziałanie 4.1.1 zakłada realizację 
programów rozwojowych uczelni. 
Ilekroć w kryterium jest mowa o 
uczelni, na potrzeby konkursu 
pojęcie to jest rozumiane jako 
katalog wnioskodawców wymieniony 
w kryterium dostępu nr 2. 
Jednocześnie w przypadku
instytutów naukowych PAN oraz 
instytutów badawczych działania w 
ramach projektu muszą dotyczyć 
wyłącznie obszaru dydaktyki 
realizowanego przez te podmioty. 
Założenia obiigatoryjności a także 
komplementarności realizowanych 
modułów zapewnią kompleksowość 
projektu, wzmocnienie praktycznych 
elementów w procesie kształcenia 
oraz rozwój kluczowych kierunków 
dla gospodarki opartej na wiedzy. 
Weryfikacja kryterium będzie 
dokonywana na podstawie treści 
wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1
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Kryteria strategiczne

1. Projekty, które są realizowane komplementarnie 
ze wsparciem o charakterze „twardym” - m.in. 
Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko 
Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz 
Regionalne Programy Operacyjne lub są 
realizowane jako kontynuacja/uzupełnienie działań 
w ramach SPO RZL (Priorytet II Rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy - Działania 
2.1,2.2, 2.3).

WAGA 5

Uzasadnienie:

Zapewnienie komplementarności 
działań finansowanych z funduszy 
unijnych. Weryfikacja kryterium 
będzie dokonywana na podstawie 
treści wniosku (część dotycząca
Potencjału projektodawcy).

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

2. Projekty przewidujące realizację w języku 
angielskim całości programu kierunków studiów 
i/lub studiów doktoranckich i/lub programów 
skierowanych do osób spoza społeczności 
akademickiej.

WAGA 8

Uzasadnienie:

Zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia. Weryfikacja kryterium 
będzie dokonywana na podstawie 
treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1

3. Projekty przewidujące przygotowanie, otwarcie i 
realizację interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich.

WAGA 12

Uzasadnienie

Interdyscyplinarny charakter studiów 
w większym stopniu związany jest - 
co do zasady - z realnymi 
potrzebami społeczeństwa i 
gospodarki. Aktywność człowieka, w 
tym gospodarcza, ze swej istoty nie 
mieści się w konwencjonalnych 
granicach dyscyplin naukowych. 
Stąd i problemy, do których 
rozwiązywania powinny
przygotowywać studia doktoranckie, 
najczęściej mają charakter
interdyscyplinarny. Weryfikacja
spełniania kryterium na podstawie 
treści wniosku.

Stosuje się do typu/ów 
projektów (nr) 1
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOSC DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Koordynacja, mająca na celu zachowanie komplementarności działań realizowanych w ramach Priorytetu IV PO KL oraz w 
ramach innych programów operacyjnych, opiera się na wykorzystaniu obecnie dostępnych narzędzi i metod, 
przewidzianych przez IZ, takich jak: udział przedstawicieli MNiSW w grupach roboczych funkcjonujących przy Komitecie 
Monitorującym PO KL, czy udział pracowników IP w pracach innych merytorycznych grup roboczych.

Z uwagi na fakt, iż Działanie 4.1 oraz Działanie 4.3 jest komplementarne m.in. z Programem Operacyjnym Infrastruktura i 
Środowisko, Priorytet XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego", Regionalnymi Programami Operacyjnymi w zakresie 
inwestycji w kształcenie i wsparcia infrastruktury edukacyjnej, a także z programami z perspektywy 2004-2006 (SPO RZL - 
(Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy - Działania 2.1, 2.2, 2.3), Instytucja Pośrednicząca zdecydowała o 
wprowadzeniu dodatkowego kryterium strategicznego dla konkursów w Działaniu 4.1 oraz Działaniu 4.3. premiowane będą 
projekty, których realizacja jest powiązana ściśle z realizowanymi już projektami w ramach ww. programów (wsparcie o 
charakterze twardym) lub też jest kontynuacją/uzupełnieniem projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych.

Dział Wdrażania PO KL w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju (IP dla Priorytetu IV POKL) współpracuje ściśle z Działem 
Wdrażania PO liŚ (IP dla Priorytetu XIII PO IŚ).

18
Plan Działania na rok 2013



H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 
do końca 2013 r.

Wartość 
docelowa 
wskaźnika

Planowany 
stopień realizacji 

wskaźnika
PRIORYTET IV

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym od potrzeb gospodarki i rynku pracy
Wskaźniki produktu

Liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, wspierane ze środków EFS w ramach Działania
67 000 140 000 47,86%

Liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, trwające co nalmniej 3 miesiące 22 000 28 000 78,57%
Wskaźniki rezultatu

Odsetek studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, wspierane ze środków EFS w stosunku do 
całkowitej liczby studentów 3,50% 7,00% n/d

Odsetek studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, trwające co najmniej 3 miesiące - w stosunku do 
całkowitej liczby studentów 1,20% 1,50% n/d

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych
Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym

Cel szczegółowy 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 
do końca 2013 r.

Wartość 
docelowa 
wskaźnika

Planowany 
stopień realizacji 

wskaźnika
PRIORYTET IV

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych

Wskaźniki produktu
Liczba instytucji szkolnictwa wyższego, które wdrożyły modele zarządzania jakością i kontroli jakości w 
ramach Działania, w tym: 84 120 70,00%

a) publiczne instytucje szkolnictwa wyższego 45 26 173,08%
b) prywatne instytucje szkolnictwa wyższego 39 94 41,49%
Liczba programów rozwojowych wdrożonych przez uczelnie w ramach Działania 390 400 97,50%

Wskaźniki rezultatu
Odsetek instytucji szkolnictwa wyższego, które wdrożyły modele zarządzania jakością i kontroli jakości 
kształcenia w stosunku do wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, w tym:

14,00% 27,00% n/d

a) publiczne instytucje szkolnictwa wyższego 20,00% 20,00% n/d
b) prywatne instytucje szkolnictwa wyższego 11,10% 30,00% n/d
Odsetek uczelni wyższych, które wdrożyły programy rozwojowe w stosunku do wszystkich uczelni 
wyższych

54,00% 22,50% n/d

Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym
Cel szczegółowy 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komrercjalizacji badań

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

|Po/e wypełniane automatycznie
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 
do końca 2013 r.

Wartość 
docelowa 
wskaźnika

Planowany 
stopień realizacji 

wskaźnika
PRIORYTET IV

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych

Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym
Wskaźniki produktu

Liczba uczelni oferujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku kierunków 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych

200 48 416,67%

Liczba studentów I roku na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego

70 000 20 800 336,54%

Liczba absolwetntów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych, zamawianych przez 
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 8 000 18 000 44,44%

Wskaźniki rezultatu
Odsetek studentów, którzy nie kontynuują nauki po I roku studiów na kierunkach matematyczno - 
przyrodniczych i technicznych w realacji do studentów I roku kierunków matematyczno - przyrodniczych i 
technicznych

19,00% 17,90% n/d

Cel szczegółowy 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

\Pole wypełniane automatycznie
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 
do końca 2012 r.

Wartość 
docelowa 
wskaźnika

Planowany 
stopień realizacji 

wskaźnika
PRIORYTET IV

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych

Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym
Cel szczegółowy 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań

Wskaźniki produktu
Liczba pracowników sektora B+R, którzy ukończyli szkolenie w zakresie zarządzania badaniami 
naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Działania 
(ogółem/kobiety/mężczyźni)

7200 9000 80,00%

Wskaźniki rezultatu
Odsetek pracowników sektora B+R, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Priorytetu w 
stosunku do ogólnej liczby pracowników sektora B+R

8,00% 7,30% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

| Pole wypełniane automatycznie
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych)

Projekty innowacyjne realizowane są w ramach Poddziałania 4.1.1

2013 r.

Kontraktacja 2013 r.
Kontraktacja 

2014 r. 
wynikająca z 

PD 2013

Kontraktacja 
narastająco 

(w tym wynikająca z 
PD 2013)*

Wydatki 2013 r.
Wydatki 2014-2015 

wynikające z 
kontraktacji 
narastająco

Wartość 
wydatków w 

zatwierdzonych 
wnioskach o 

płatność w 2013 
r.

wynikająca z PD 
na 2012

wynikająca z 
PD na 2013 Ogółem 

publiczne Budżet państwa
Budżet 

JST
Fundusz 

Pracy PFRON

1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Działanie 4.1 42 115 915,00 83 500 000,00 0,00 3 629 104 923,43 630 168 000,00 630 168 000,00 0,00 0,00 0,00 1 116 123 256,57 791 113 556,06
Poddziałanie 4.1.1 0,00 82 000 000,00 0,00 2 376 668 373,96 402 155 424,28 402 155 424,28 0,00 0,00 0,00 570 745 122,54 542 754 399,58
Poddziałanie 4.1.2 42 115 915,00 0,00 0,00 1 173 872 996,40 213 505 475,72 213 505 475,72 0,00 0,00 0,00 534 279 333,03 207 043 079,01
Poddziałanie 4.1.3 0,00 1 500 000,00 0,00 78 563 553,07 14 507 100,00 14 507 100,00 0,00 0,00 0,00 11 098 801,00 41 316 077,47
Działanie 4.2 0,00 0,00 0,00 217 159 606,52 57 486 000,00 57 486 000,00 0,00 0,00 0,00 50 134 823,33 74 532 282,61
Działanie4.3 170 000 000,00 0,00 0,00 170 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000 000,00 11 250 000,00
RAZEM PRIORYTET IV 212 115 915,00 83 500 000,00 0,00 4 016 264 529,95 702 654 000,00 702 654 000,00 0,00 0,00 0,00 1 321 258 079,90 876 895 838,67
w tym projekty 
innowacyjne 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 42 500 000,00 5 625 000,00
w tym projekty 
współpracy 
ponadnarodowej 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 42 500 000,00 5 625 000,00
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRES E PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data Warszawa, 

dnia 26.05,
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

pro/

'ÏARODOX 
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Jr hob. ini. ¡Vq
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v------------ K

NARODOWE CENTRUMBADAŃI ROZWOJU 

 

Kierownik Działu 

 

Rozwoju K/dry Naukowej

Paulina G ''kíéwir^Pfonka

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zastępca Kierownika Działu 
^~Ro2AVoju Kadry Naukowej
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