Załącznik nr 1
Uszczegółowienie warunków składania wniosków do FID
Ponieważ w procedurze oceny wniosków złożonych do konkursu Funduszu Innowacji
Dydaktycznych (FID) powinna obowiązywać zasada poddawania ocenie wyłącznie
informacji, zawartych w pisemnym wniosku Senacka Komisja ds. Studentów,
Doktorantów i Jakości Kształcenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie
jednostkom zainteresowanym konkursem następujących informacji, tyczących
składnia wniosków:
I Wymogi formalne, bez spełnienia których wnioski nie będą rozpatrywane:
 obligatoryjne wykorzystywanie formularza, przeznaczonego dla wniosków
konkursowych;
 staranne wypełnienie wszystkich pól formularza (np. często pomijanej rubryki
z informacjami o liczbie punktów ECTS);
 nieprzekraczanie maksymalnej długości tekstu przy opisie projektu;
 przekazanie wniosku w wersji elektronicznej wraz z załącznikami w formacie
PDF jako jeden dokument.
II Podstawowym kryterium konkursu - zgodnie z nazwą Funduszu - jest
innowacyjność. Tak więc wnioskodawcy w opisie projektu powinni wskazać na
elementy, które o niej stanowią.
Innowacyjność wniosku oceniana jest w następujących obszarach:
1. Innowacja ze względu na treści nauczania (0-8 pkt)
Innowacja ze względu na treści może, w szczególności, polegać na:




zaoferowaniu nauczania w języku obcym w ramach całego programu
kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu;
włączeniu w treści nauczania takich, które nie były do tej pory nauczane na
Uniwersytecie Warszawskim;
zaoferowaniu słuchaczom interdyscyplinarnego podejścia do problemów,
będących przedmiotem nauczania (nawet, jeśli w innych ujęciach problemy
te są przedmiotem innych kursów).

2. Innowacja ze względu na formę i środki (metody) nauczania (0-8 pkt)
Innowacja ze względu na formę i środki nauczania może, w szczególności,
polegać na:




rozszerzeniu form nauczania związanych z aktywnym udziałem studentów
takich jak: zajęcia laboratoryjne, terenowe, warsztaty;
wykorzystaniu w nauczaniu Internetu lub innych rozwiązań, pozwalających
studentom na swobodny wybór miejsca i czasu nauki;
wykorzystaniu technologii informatycznych w inny sposób np. do
wizualizacji, symulacji itp.

Podane wyżej przykłady innowacji nie stanowią zamkniętego katalogu. Innowacje
związane z wprowadzeniem programów kształcenia w językach obcych, tworzeniem
zajęć o charakterze interdyscyplinarnym, programów kształcenia w ramach systemu
nauczania ustawicznego, kształcenia na odległość i przez całe życie (Life Long
Learning), zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych
i informacyjnych, programów kształcenia szeroko wykorzystujących najnowsze
technologie komunikacyjne i informacyjne (por. Zarządzenie Rektora UW w/s
utworzenia FID, § 3 pkt 2) będą oceniane jako szczególnie cenne.
Kryteria oceniania wniosków w kategorii innowacyjności to w szczególności:
 nowy element oferty dydaktycznej, z zastrzeżeniem, że:
przedmiot wniosku nie powinien być jeszcze wdrożony/prowadzony
w momencie składania wniosku (z wyjątkiem wniosków składanych
powtórnie);
 unikalność - przynajmniej w skali jednostki UW;
 związek innowacji z programem kształcenia (wraz ze wskazaniem punktów
ECTS);
 dostępność innowacji - FID powinien wspierać przede wszystkim innowacje,
które dotyczą oferty dydaktycznej dla większej grupy studentów - w tym
studiów stacjonarnych, w ramach których często brakuje innych możliwości
dofinansowania nowych inicjatyw;
 trwałość innowacji – czy i w jaki sposób wnioskodawca zagwarantuje
przydatność efektów projektu po zakończeniu finansowania z FID.
III Dodatkowe kryteria konkursu:
1. Wniosek przygotowany przez dwie lub więcej jednostek oraz inne
aspekty innowacyjności (0 – 8 pkt)
2. Dostępność dla studentów kilku jednostek UW (0 – 3 pkt)
IV Premiowane będą te wnioski, które w swoich założeniach zwiększać będą
integrację środowiska uniwersyteckiego, w szczególności poprzez:
 wspólne przygotowanie wniosku przez dwie lub więcej jednostek;
 deklarację, że w proponowanych projektach będą mogli brać udział studenci
kilku jednostek UW (w takiej sytuacji wystarczy uchwała jednej Rady
Wydziału).
V W opisie wniosku należy wyraźnie wskazać co ma wnieść nowego / zmienić
zgłoszony projekt dydaktyczny. Należy też opisać nie tylko sam projekt, ale też
sposoby jego realizacji.
VI Warunkiem rozpatrywania wniosku w konkursie FID jest dobrze
przygotowany, racjonalny kosztorys. W przypadku ubiegania się
o dofinansowanie nowego kierunku studiów (możliwe dla studiów w języku
obcym) wymagane jest przedstawienie składu minimum kadrowego.
1. Kwalifikowalność kosztów - zasady dopuszczenia uwzględniania określonych
wydatków w kosztorysie wniosku:
 konieczność wykazania bezpośredniego związku wydatku z projektem;
 konieczność wykazania niezbędności poniesienia wydatku dla realizacji



projektu;
precyzyjne wyjaśnienie założeń, które doprowadziły do powstania
określonej pozycji kosztowej (np. jeśli wnioskodawca chce wydać X złotych
na usługi obce, powinien wskazać, ile będzie to godzin pracy i po jakiej
stawce).

2. Zasady naliczania kosztów własnych - FID jest mechanizmem finansowania
UW, dlatego warto w ogłoszeniu konkursowym wykluczyć kilka typowych sposobów
prezentowania wkładu własnego:
 możliwe jest uwzględnianie wynagrodzenia za pracę ponad pensum
dydaktyczne, pod warunkiem jednoznacznego wskazania specyfiki tej pracy
w projekcie (m.in. w jakim zakresie wykracza poza standardowe obowiązki
pracownika akademickiego), przewidywanej liczby godzin i stawki godzinowej;
 niedopuszczalne jest uwzględnianie w kosztorysie wynagrodzenia (lub pozycji
kosztowych odpowiadających wynagrodzeniu) za prowadzenie zajęć
dydaktycznych zaliczanych do pensum dydaktycznego lub regularnych
konsultacji dla studentów;
 niedopuszczalne jest uwzględnianie w kosztorysie wynagrodzenia (lub pozycji
kosztowych odpowiadających wynagrodzeniu) za udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń, stanowiących własność Uniwersytetu Warszawskiego;
 w sytuacjach, gdy konieczne są wydatki związane z bieżącą eksploatacją
specjalistycznego sprzętu w ramach projektu, kosztorys powinien zawierać
konkretne wydatki a nie opierać się na współczynnikach zużycia sprzętu
(np. rzeczywiste koszty czyszczenia i modernizacji sprzętu laboratoryjnego,
zakup odczynników);
 koszty własne wnioskodawcy mogą stanowić jedynie wydatki poniesione
w związku z projektem - tj. wydatki, których wnioskodawca nie poniósłby,
gdyby projekt nie został uruchomiony;
 koszty własne wnioskodawcy mogą stanowić jedynie wydatki poniesione po
dacie złożenia wniosku o dofinansowanie z FID.
VII Wnioski o dofinansowanie FID dotyczyć mogą studiów I, II stopnia,
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia.
VIII Wykluczenia z FID:
 finansowanie całych kierunków studiów i specjalności z wyłączeniem studiów
w języku obcym;
 inwestycje w infrastrukturę wydziałową;
 zakup standardowego sprzętu komputerowego;
 inicjatywy o charakterze komercyjnym, (np. publikacji podręczników przez
ogólnopolskie wydawnictwa);
 finansowanie zajęć wyłącznie płatnych (z wyjątkiem studiów w języku obcym);
 finansowanie komercyjnych studiów podyplomowych;

