
Spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naboru ofert uczelni

do udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”. 

TEMAT:

ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22

Data:  16\ 04 \ 18
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Celem projektu pozakonkursowego o charakterze 

wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” jest

podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie 

stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod 

dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w 

kształceniu.
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Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na

nabór ofert, w ramach której zostanie dofinansowana

realizacja zadań w projekcie wynosi 9 270 000,00 zł.

Kwota finansowania zależna jest od przewidywanej przez

uczelnię liczby nauczycieli akademickich prowadzących

zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, którzy

wezmą udział w realizacji projektu.
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Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki

kwalifikowane w projekcie wynosi 100%.

Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków

w projekcie ponoszonych od dnia podpisania przez

Ministra pisma informującego Uczelnię o przyznaniu

środków finansowych na realizację zadań w projekcie,

pod warunkiem zawarcia umowy.
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Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej

niż do 31 grudnia 2019 r.
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Oferty, w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”, mogą

przysyłać uczelnie, które nie zostały postawione w stan

likwidacji oraz których co najmniej połowa ocenionych

jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na

poziomie B lub wyższą.
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W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie 

nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie 

wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. 

Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w 

polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera 

z zagranicy.
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Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 

uczelni, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas 

wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich 

znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego.
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Wybrane uczelnie europejskie to m.in.:

a) Uniwersytet w Groningen - Holandia,

b) Uniwersytet Aarhus - Dania,

c) University College London – Wielka Brytania.

Pierwszy termin wyjazdu studyjnego przewidywany już w czerwcu 

2018 r., do University College London !!!
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W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy

spełniają łącznie następujące warunki:

a) są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora

nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują,

b) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie

niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie

znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego

na danym poziomie),

c) posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu

kształcenia studentów metodą tutoringu.
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W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich 

wskazanych przez uczelnię będzie: 

a) udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, 

poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych 

i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),

b) przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego 

modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze 

studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru 

akademickiego, 

c) współpraca przy ewaluacji projektu.
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Uczelnia wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich, 

którzy wezmą udział w projekcie,  z podziałem na obszary kształcenia: 

a) nauki humanistyczne,

b) nauki ścisłe,

c) nauki społeczne,

d) nauki przyrodnicze,

e) nauki techniczne,

f) nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, 

g) nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 

h) sztuka.
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Uczelnia wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli 

akademickich do przeprowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metody tutoringu przez okres I 

semestru akademickiego - dopuszczalne jest 

zmniejszenie o 15% w stosunku do liczby nauczycieli 

akademickich, którzy wezmą udział w wizytach 

studyjnych.
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Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do 

wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 

30 czerwca 2019 r.
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Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w 

formie dokumentu elektronicznego, doręczonego za pomocą:

a) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP

MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę 

powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

b) e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego 

ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać 

pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 

Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Mistrzowie dydaktyki”).
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• Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie

wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących

zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w

ramach normalnego toku studiów.

• Zajęcia będą trwać I semestr akademicki (około 5 miesięcy).

• Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3

studentami wybranymi do grupy docelowej projektu w maksymalnym

wymiarze 100 godzin.
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Organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych 

należy do MNiSW.

Wydatki związane ze spotkaniami przedwyjazdowymi oraz 

wizytami studyjnymi na zagranicznych uczelniach (koszt 

dojazdu na spotkania, koszt zakupu biletów lotniczych, 

noclegu, wyżywienia) nie będą ponoszone przez Uczelnię. 

UWAGA – modyfikacja w Zaproszeniu i Kosztorysie:  
uwzględnione będą również środki na podróże kadry akademickiej 

związane z realizacją projektu w Polsce.
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Katalog kosztów kwalifikowalnych w projekcie pozakonkursowym o charakterze 

wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”:

a) koszty bezpośrednie: koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń 

nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody 

tutoringu (przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania 

projektu – maksymalna kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć (45 minut) wynosi 

100,00 zł dla jednego nauczyciela akademickiego); oraz inne koszty np. środki na 

podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce.

b) koszty pośrednie projektu: nie mogą łącznie przekroczyć 3% rzeczywiście 

poniesionych kosztów bezpośrednich.
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a. Koszty bezpośrednie

L.p. Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5

I.
Kategoria kosztu

Przewidywana liczba 

nauczycieli 

akademickich

Stawka jednostkowa na 

1  nauczyciela 

akademickiego

za 1 godzinę zajęć

Maksymalna 

czasochłonność na 1 

nauczyciela 

akademickiego 

(liczba godzin)

RAZEM 

(Kol.2 L.p.I 1

x Kol.3 L.p.I.1

x Kol.4. L.p.I.1)

1.

Dofinansowanie do 

wynagrodzenia nauczycieli 

akademickich za 

przeprowadzenie zajęć w 

formie tutoringu 

przez I semestr*

zł

II. Kategoria kosztu

Przewidywana liczba 

nauczycieli 

akademickich

Stawka jednostkowa na 

1  nauczyciela 

akademickiego

RAZEM 

(Kol.2 L.p. II.1

x Kol.3 L.p.II.1)

1.

Inne - np. środki na podróże 

kadry akademickiej związane 

z realizacją projektu w Polsce zł

III.

Koszty bezpośrednie 

ogółem 

(L.p. I. 1. + L.p. II. 1.)

zł

a. Koszty pośrednie

IV.
Koszty pośrednie

(3% kosztów bezpośrednich) zł

KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU OGÓŁEM ( L.p. III. + L.p. IV. ): zł
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„Szkoła orłów”
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22

Data:  16 \ 04 \ 18
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Departament Innowacji i Rozwoju

mistrzowiedydaktyki@nauka.gov.pl


