
 
 

 

Załącznik 
do zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na 
projekty szkół letnich w językach obcych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 
Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5. 
 
 

Regulamin konkursu na projekty  
szkół letnich w językach obcych w ramach Programu zintegrowanych działań 

na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego 
 ze środków PO WER ścieżka 3.5. 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów przygotowania 
i przeprowadzenia szkół letnich w językach obcych dla studentów: 
1) drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, 
2) studiów drugiego stopnia,  
3) trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich. 
Projekty te zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków 
PO WER, ścieżka 3.5. 

2. Konkurs i Regulamin konkursu na projekty szkół letnich w językach obcych 
w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego 
finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5. służą realizacji Umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawartej między 
Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-
00-Z305/17-00. 

3. Do Programu zostanie zakwalifikowanych: 
1) sześć dziesięciodniowych stacjonarnych szkół letnich w językach obcych; 
2) sześć dziesięciodniowych wyjazdowych szkół letnich w językach obcych, 
zgodnie z pozycją na listach rankingowych, utworzonych w oparciu o procedurę konkursową 
opisaną poniżej. 

§ 2 
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) Komisja – Komisja ds. studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, powołana zarządzeniem nr 19 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 marca 2018 r. (Monitor UW z 2018 r. poz. 
55); 

2) jednostka – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca studia; 
3) jednostka wiodąca – jednostka odpowiedzialna organizacyjnie i finansowo za realizację 

projektu szkoły letniej w języku obcym w ramach współpracy z inną jednostką lub 
jednostkami; 

4) UW – Uniwersytet Warszawski; 
5) PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; 
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6) Program – Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 
Warszawskiego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach PO WER, ścieżka 3.5.; 

7) Regulamin – Regulamin konkursu na projekty szkół letnich w językach obcych w ramach 
Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 
finansowanym ze środków PO WER ścieżka 3.5., obowiązujący we wszystkich czterech 
turach konkursu; 

8) szkoła letnia w języku obcym – intensywny dziesięciodniowy kurs kształcenia 
prowadzony w języku obcym, odbywający się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, 
adresowany do studentów: 
a) drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, 
b) studiów drugiego stopnia,  
c) trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich; 

9) stacjonarna szkoła letnia w języku obcym – szkoła letnia w języku obcym realizowana w 
siedzibie jednostki; 

10) wyjazdowa szkoła letnia w języku obcym – szkoła letnia w języku obcym realizowana 
poza siedzibą jednostki; 

11) projekt szkoły letniej w języku obcym – projekt przygotowania i przeprowadzenia szkoły 
letniej w języku obcym;  

12) wnioski konkursowe – wnioski o zakwalifikowanie projektów szkół letnich w językach 
obcych do Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 
Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER, ścieżka 3.5.; 

13) Biuro ZIP – Biuro Realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

 
§ 3 

1. Wnioski konkursowe rozpatruje w drodze konkursu Komisja. 
2. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych projektów w dwóch kategoriach:  

1) stacjonarnych szkół letnich w językach obcych; 
2) wyjazdowych szkół letnich w językach obcych. 

3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem wewnętrznym zaakceptowanym przez 
Rektora. 

4. Tryb pracy Komisji określa Przewodniczący. 
5. Informacje i wyjaśnienia przydatne do właściwego przebiegu procedury 

konkursowej Komisja zamieszcza na stronie internetowej: www.zip.uw.edu.pl. 
 

§ 4 
1. Konkurs na projekty szkół letnich w językach obcych przeprowadzony zostanie 

w IV turach.  
2. W I turze wyłonione zostaną dwa projekty szkół letnich w językach obcych, w tym 

jednej szkoły stacjonarnej i jednej szkoły wyjazdowej, których realizację zaplanowano na rok 
2018. 

3. W II turze wyłonione zostaną cztery projekty szkół letnich w językach obcych, w 
tym dwóch szkół stacjonarnych i dwóch szkół wyjazdowych, których realizację zaplanowano 
na rok 2019. 

4. W III turze wyłonione zostaną cztery projekty szkół letnich w językach obcych, w 
tym dwóch szkół stacjonarnych i dwóch szkół wyjazdowych, których realizację zaplanowano 
na rok 2020. 
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5. W IV turze wyłonione zostaną dwa projekty szkół letnich w językach obcych, w 
tym jednej szkoły stacjonarnej i jednej szkoły wyjazdowej, których realizację zaplanowano na 
rok 2021. 

 

Ogłoszenie konkursu 
§ 5 

1. Każdą kolejną turę konkursu na projekty szkół letnich w językach obcych, 
o których mowa w § 4 wraz z harmonogram postępowania konkursowego ogłasza Komisja 
w porozumieniu z Rektorem.  

2. W razie braku odpowiedniej liczby wniosków spełniających wymagania 
konkursowe w danej turze, Komisja może ogłosić dodatkowy nabór wniosków konkursowych.  

3. Terminy dodatkowego naboru, o którym mowa w ust. 2 i harmonogram 
postępowania konkursowego w ramach tego naboru określa Komisja w porozumieniu 
z Rektorem. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 3 Komisja ogłasza na stronie internetowej: 
www.zip.uw.edu.pl. 

 
§ 6 

1. Do konkursu dopuszcza się projekty szkół letnich w językach obcych 
przygotowane samodzielnie przez jedną jednostkę lub we współpracy z innymi jednostkami.  

2. Przez współpracę, o której mowa w ust. 1 rozumie się wspólne tworzenie 
programu szkoły letniej w języku obcym i/lub wspólną jego realizację. 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, powinna zostać opisana we wniosku 
konkursowym. Do wniosku dołącza się porozumienie dotyczące współpracy, podpisane 
przez kierowników wszystkich współpracujących jednostek. 

4. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3 należy w szczególności określić zakres 
zadań jednostek współpracujących przy przygotowaniu i realizacji projektu szkoły letniej w 
języku obcym oraz wskazać jednostkę wiodącą. 

5. Wniosek konkursowy dotyczący projektu szkoły letniej w języku obcym, o którym 
mowa w ust. 1 składa jednostka wiodąca.  
 

Procedura konkursowa 
§ 7 

1. Wnioski konkursowe sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do Regulaminu.  

2. Termin na składanie wniosków konkursowych w każdej kolejnej turze wskazuje 
Komisja w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie jest dopuszczalne poprawianie 
wniosku konkursowego, jego uzupełnianie lub inne zmiany.  

§ 8 

1. Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej na adres: 
zip@uw.edu.pl oraz w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach, do Biura ZIP.  

2. Pracownik Biura ZIP własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie wniosku 
potwierdza kompletność wniosku, datę jego złożenia oraz zgodność załączonego do wniosku 
budżetu z limitem określonym w § 9 ust. 3.  

mailto:zip@uw.edu.pl
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3. Wnioski konkursowe, które nie zostaną złożone w obu formach, o których mowa 
w ust. 1, w terminie określonym w § 7 ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.  

4. Komisja może rozpatrzyć wniosek konkursowy złożony po terminie, jeżeli zwłoka 
nie rzutuje na równość oceny wniosków i wynikła z przyczyn niezależnych od jednostki. 

 
§ 9 

1. Integralną częścią wniosku konkursowego jest załącznik zawierający formularz 
budżetu szkoły letniej w języku obcym oraz wytyczne niezbędne do prawidłowego 
przygotowania budżetu.  

2. Zgodność sporządzenia budżetu z wytycznymi podlega weryfikacji przez Komisję 
podczas oceny wniosku konkursowego. 

3. Wartość budżetu nie może przekroczyć: 
1) w przypadku szkoły letniej stacjonarnej – 52 450 zł dla minimum 17 studentów,  
2) w przypadku szkoły letniej wyjazdowej – 82 450 zł dla minimum 17 studentów. 

4. Budżet szkoły letniej uwzględnia wyłącznie koszty bezpośrednie. 
5. Na prośbę jednostki Biuro ZIP udostępnia przykłady prawidłowo wypełnionych 

formularzy budżetu.  

 

Ocena projektów 
§ 10 

1. Przedstawiony we wniosku konkursowym program szkoły letniej w języku obcym 
powinien: 
1) być interdyscyplinarny bądź poświęcony specjalistycznym narzędziom lub metodom 

badawczym bądź skoncentrowany na kształceniu umiejętności praktycznych, 
wykorzystywanych w pracy naukowej i cenionych na rynku pracy (np. pisanie tekstów 
naukowych i popularno-naukowych w językach obcych); 

2) zawierać szczegółowy wykaz zajęć wraz z przypisaną do nich formą, liczbą godzin, 
celami i treściami kształcenia;  

3) umożliwiać ocenę rozwoju kompetencji studentów uczestniczących w szkole letniej w 
języku obcym. 

2. Uczestnicy szkoły letniej w języku obcym otrzymują certyfikat jej ukończenia, 
potwierdzający osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia.  

 
§ 11 

1. Ocenie projektów szkół letnich w językach obcych przedstawionych we wnioskach 
konkursowych podlegają w szczególności:  
1) cele kształcenia oraz kompetencje studenta nabyte lub pogłębione podczas szkoły letniej 

w języku obcym (określone w kategoriach efektów kształcenia);  
2) metody weryfikacji efektów kształcenia, a także oceny rozwoju kompetencji studentów; 
3) określenie w punktach ECTS nakładu pracy studentów niezbędnego do opanowania 

zakładanych efektów kształcenia; 
4) selektywność rekrutacji uczestników szkoły letniej w języku obcym, gwarantującej wybór 

kandydatów o pożądanych kompetencjach, w tym odpowiednich kompetencji 
językowych;  

5) zagwarantowanie programem szkoły letniej w języku obcym interdyscyplinarności lub 
wykorzystywania specjalistycznych narzędzi i metod badawczych lub kształcenia 
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umiejętności praktycznych, wykorzystywanych w pracy naukowej i cenionych na rynku 
pracy; 

6) kompetencje kadry do prowadzenia innowacyjnych zajęć dydaktycznych w języku 
obcym; 

7) stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, umożliwiający prowadzenie 
interaktywnych, innowacyjnych zajęć;  

8) realność i przejrzystość planowanych kosztów oraz ich adekwatność do zakładanych 
rezultatów w szczegółowym budżecie przygotowania i realizacji szkoły letniej 
prowadzonej w języku obcym; 

9) zgodność projektu z założeniami merytorycznymi i finansowymi przyjętymi w Programie 
oraz zasadami obowiązującymi w PO WER. 

2. Dokonując oceny Komisja może przyznać dodatkowe punkty tym projektom szkół 
letnich w językach obcych, które stanowić będą pilotaż nowego programu studiów. 

§ 12 

1. Oceny projektu dokonuje Komisja. 

2. Ocena przybiera wynik ujęty w punktach. 

3. Ocena jest podstawą do utworzenia list rankingowych wszystkich projektów 
poddanych ocenie. 

4. Komisja sporządza oddzielne listy rankingowe dla każdej kolejnej tury konkursu. 

5. Komisja sporządza oddzielne listy rankingowe dla projektów programów: 
1) stacjonarnych szkół letnich w językach obcych; 
2) wyjazdowych szkół letnich w językach obcych. 

6. Na podstawie list rankingowych Komisja kwalifikuje do Programu najwyżej 
ocenione projekty stacjonarnych szkół letnich w językach obcych i projekty wyjazdowych 
szkół letnich w językach obcych zgodnie z harmonogramem przedstawionym w § 4. 
Zakwalifikowanie projektów zatwierdza Rektor. 

7. Zakwalifikowany projekt musi uzyskać co najmniej 50% punktów w każdym 
z kryteriów oceny oraz łącznie co najmniej 60% punktów. W przypadku równej liczby punktów 
danych projektów, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje Przewodniczący. 

8. Komisja ogłasza listy rankingowe wraz z informacją o projektach szkół letnich w 
językach obcych zakwalifikowanych do Programu na stronie: www.zip.uw.edu.pl 
O ogłoszeniu list rankingowych informuje się jednostki drogą elektroniczną.  

9. Komisja może na podstawie oceny projektu szkoły letniej w języku obcym 
sformułować zalecenia, których spełnienie jest warunkiem podpisania porozumienia, 
o którym mowa w ust. 10. Informację o treści zaleceń Komisja przekazuje jednostce drogą 
elektroniczną.  

10. Jednostki, których projekty zostały zakwalifikowane do Programu, obowiązane są 
w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu do podpisania porozumienia 
zobowiązującego wnioskodawców do realizacji projektu we wskazanym terminie i zgodnie z 
założeniami Programu. 

  

http://www.zip.uw.edu.pl/
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11. Jeżeli jednostka nie dopełni w terminie obowiązku o którym mowa  
w ust. 10, zakwalifikowany do Programu zostaje projekt następny w kolejności na liście 
rankingowej, o ile spełnia wymagania określone w ust. 7. W takim przypadku ust. 10 stosuje 
się do niego odpowiednio, przy czym termin siedmiu dni biegnie od dnia przekazania 
informacji o zakwalifikowaniu kolejnego projektu na liście rankingowej do Programu.   

12. Jednostka, której projekt szkoły letniej w języku obcym nie został zakwalifikowany 
do Programu w danej turze konkursu może wziąć udział w kolejnej turze konkursu zgłaszając 
ten sam lub inny projekt szkoły letniej w języku obcym. 

13.  Na wniosek jednostki, której projekt szkoły letniej w języku obcym nie został 
zakwalifikowany do Programu Komisja udostępnia do wglądu wypełnioną kartę oceny tego 
projektu.  

14. Jednostka, o której mowa w ust. 12, postępuje zgodnie z procedurą opisaną w § 
8, bez względu na to, czy zgłasza do konkursu ten sam czy inny projekt szkoły letniej.  

 
§ 13 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Aktualne informacje związane z Programem podlegają zamieszczeniu na stronie: 
www.zip.uw.edu.pl  
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