
 
 

KONKURSY PLANOWANE W ROKU 2017 W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020  

(stan na dzień: 2 luty 2017) 
 
 
W obecnym roku przewiduje się ogłoszenie następujących konkursów w ramach III Osi priorytetowej:  
 

1) Konkurs  w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - „STUDIUJESZ? 
PRAKTYKUJ!”  
Miesiąc  rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: luty  
Przyjmowanie wniosków: 06.03 -07.04.2017 
 
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Realizacja wysokiej 
jakości programów stażowych 
 

2) Konkurs  w ramach działania  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - „AKADEMICKIE 
BIURA KARIER” 
Planowany miesiąc  rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie:  kwiecień  

 

Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Wspieranie świadczenia 

wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

 

3) Konkurs  w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: kwiecień  
 
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 
1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 
społeczeństwa, zawierających w szczególności:  
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 
społeczno-gospodarcze, 
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację, 
d) wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ 
projektów). 
2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w 
obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i 
prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych 
obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje 
pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez: 
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym 
w ramach zespołów projektowych, 
d) wizyty studyjne u pracodawców. 
Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) 
stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów 
szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających 
lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w 
tym zakresie. 



 
 

4) Konkurs w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - 
„PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ” 
Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie:  maj   
 
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych 

umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się 

profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia 

dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 
 

5) Konkurs w ramach działania  3.2 Studia doktoranckie - „INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY 

STUDIÓW DOKTORANCKICH” 

Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie:  wrzesień   
 
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 
Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 
1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym; 
2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki 
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 
3) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji 
rezultatów studiów doktoranckich. 
 

6) Konkurs w ramach działania  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym –„KURS NA MOOC” 
Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie:  październik  
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 
1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 

dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 
społeczeństwa, zawierających w szczególności:  

 dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych, 

  działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację. 

2. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej 
np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom 
rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

 
 

7) Konkurs w ramach działania  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym –  „PROGRAMY 
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI” 
Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie:  grudzień 
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:  
Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy,  do potrzeb gospodarki, rynku pracy  
i społeczeństwa, zawierających w szczególności:  
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby 
społeczno-gospodarcze, 
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, 
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację. 



 
Minimalny udział wkładu własnego  w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych we wszystkich 
projektach konkursowych wyniesie : 3,00 % 
 
Jednocześnie informujemy, że w Planie Działania zawarto również informację nt. Projektu 
pozakonkursowego koncepcyjnego – pt. Najlepsi z najlepszych! 2.0 przewidzianego do realizacji  
w ramach działania PO WER 3.3 Umiędzynarodowienie  polskiego  szkolnictwa  wyższego.  Podmiot,  
który  będzie  wnioskodawcą to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: Wsparcie uczestnictwa wybitnie 
uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.  O przyznanie środków 
finansowych w ramach programu może ubiegać się uczelnia. 
 
 
Szczegółowe informacje nt. każdego z konkursów zawarte są w Planie Działania  dostępnym na 
stronie www: http://www.ncbr.gov.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Opracowanie 

Anna Kluger 
Dział Współpracy i Rozwoju 

Biuro Zarządzania Projektami  
 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/

