UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI
Program Rozwoju Kompetencji

NOWY PROGRAM MNiSW

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
Pierwszy konkurs – maj 2015

I.

KSZTAŁCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI

II. STUDENCI BLIŻEJ RYNKU PRACY

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

III. UMIĘDZYNARODOWIENIE

Realizacja międzynarodowych programów kształcenia, międzynarodowych szkół letnich oraz programów kształcenia w językach obcych..
Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.
Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
Program Rozwoju Kompetencji (maj 2015)
Program praktyk zawodowych w PWSZ (III kwartał 2015 r.)
Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (2016)
Zachęcenie wybitnych polskich wykładowców pracujących za granicą i mających osiągnięcia naukowe do kontynuowania kariery akademickiej w Polsce.
318 mln EUR
32,5 mln EUR
75 mln EUR
Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na
Wypracowanie i przetestowanie jednolitego systemu 6
Realizacja międzynarodowych programów kształcenia, międzynarodowych
poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i
miesięcznych praktyk zawodowych we wszystkich PWSZ
szkół letnich oraz programów kształcenia w językach obcych.
rozwoju kraju

Nowe programy kształcenia (2016) – 306 mln EUR
Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim
albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa.

Studiujesz? Praktykuj!
(III kwartał 2015)
130 mln EUR
Wysokiej jakości programy stażowe

Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie
uczelnie lub programy kształcenia.
Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy
naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów
kształcenia w polskich uczelniach..
Zachęcenie wybitnych polskich wykładowców pracujących za granicą
i mających osiągnięcia naukowe do kontynuowania kariery akademickiej
w Polsce.

Studia doktoranckie (2015/2016) – 112 mln EUR
a) interdyscyplinarne programy doktoranckie
b) międzynarodowe programy studiów doktoranckich
(wspólnie z innymi jednostkami naukowymi)
c) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla
gospodarki i społeczeństwa

Systemy antyplagiatowe (maj 2015) – 100 mln PLN
Wprowadzenie w
antyplagiatowych.

uczelni

kompleksowych

rozwiązań

Akademickie Biura Karier (IV kwartał 2015)
18 mln EUR
Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje
(np. ABK) wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności
zawodowej na rynku pracy

IV. Konsolidacja
(2016)
61 mln EUR

Najlepsi z najlepszych! (III kwartał 2015)
10 mln EUR
Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w
międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Wspieranie procesów konsolidacji uczelni

