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Konkursy
1. Nabór w ramach PO WER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w konkursie
Programy kształcenia nauczycieli
Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Tematyka: Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli na kierunkach ze specjalnością
nauczycielską na podstawie programów wypracowanych w projekcie pozakonkursowym
Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.
Wnioskodawcy: Szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne).
Partnerstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego. Nie istnieją formalne
ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera, może to być dowolna jednostka,
o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy.
Dofinansowanie: Maksymalna wartość projektu wynosi dla uczelni kształcących (stan na dzień
złożenia projektu):
 do 4000 studentów – 4 mln zł,
 4001–12 000 studentów – 6 mln zł,
 powyżej 12 000 studentów – 12 mln zł.
W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy
od sumy liczby studentów i nie może przekraczać 12 mln zł.
Okres trwania projektu: od 24 do 60 m-cy.
Termin składania wniosków: od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r., godz. 14:00.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem
systemu SOWA.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nrpowr030100-ip08-00-pkn18/
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Marta Siewiera
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl
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2. MNiSW zaprasza do składania ofert w ramach konkursu Najlepsi z najlepszych! 3.0.
Cel: Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności,
kreatywności poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach,
konferencjach.
Tematyka: Każdy obszar badań.
Wnioskodawcy: W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
 jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację
ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację
oferty);
 posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie
niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości
języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat
dotychczasowej aktywności naukowej.
Dofinansowanie: Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
 320 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
Okres trwania projektu: do 12 m-cy, nie dłużej niż do 30 września 2018 r.
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pomocą
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki: /MNISW/SkrytkaESP)
lub nośnika elektronicznego na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsiz-najlepszych-3-0.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Elżbieta Śmietanka
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

Komunikaty
1. Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora
W Biuletynie PW opublikowano artykuł „Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do
doktora”, w którym przedstawiono różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się
o granty dla młodych naukowców w zależności od dorobku naukowego i planów.
Artykuł dostępny jest również na stronie www.cop.pw.edu.pl w dziale Szkolenia/Materiały. Załączone
diagramy podsumowują ofertę instytucji finansujących badania i odsyłają do szczegółów
poszczególnych konkursów.
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W dziale COP/Doradztwo dostępny jest natomiast Formularz poszukiwania źródeł finansowania
projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie
szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni. Formularz
pozwoli ustalić i zaproponować możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu
naukowego.
__________________________________________________________________________________
2. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.04.2018)
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r.
Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach
finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.
Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej
konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest
aktualizowany raz w miesiącu.
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW.

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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