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L.p. 
Miejsce w Rocznym 

Planie Działania 
Obecny zapis / Było Proponowany zapis / Jest Uzasadnienie 

1. Fiszka konkursu 
„Studiujesz? 
Praktykuj!” 

Kryterium dostępu nr 6:  

„Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin 
zadań stażowych, przy czym nie może obejmować 
mniej niż 20 godzin zadań stażowych 
wykonywanych w tygodniu. Dopuszczalna jest 
realizacja stażu w większym łącznym wymiarze 
godzinowym, jednakże przy zachowaniu wymiaru 
co najmniej 20 godzin zadań stażowych 
wykonywanych w tygodniu.  

Staż musi być realizowany w trybie ciągłym, co 
oznacza że zadania muszą być zaplanowane w 
kolejnych, następujących po sobie tygodniach”. 

Kryterium dostępu nr 6:  

„Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań 
stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 
godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. 
Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym 
wymiarze godzinowym, jednakże przy zachowaniu 
wymiaru co najmniej 20 godzin zadań stażowych 
wykonywanych w tygodniu.  

 

Usunięcie ostatniego zdania, dotyczącego 
wymogu przeprowadzenia stażu w kolejnych, 
następujących po sobie tygodniach pozwoli 
uczelni na lepsze połączenie prowadzonego 
kształcenia ze stażami. Nadal pozostaje 
obowiązek wyrażony w uzasadnieniu 
przedmiotowego kryterium, iż „staż powinien 
być realizowany efektywnie, w jak najkrótszym 
czasie”, co będzie przedmiotem oceny.  

2. Fiszka konkursu 
„Studiujesz? 
Praktykuj!”  

Kryterium dostępu nr 7:  

„Jedna uczelnia może wystąpić w ramach 
konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie 
więcej niż jeden raz we  wniosku o 
dofinansowanie” 

Usunięcie kryterium Usunięcie kryterium pozwoli uczelniom na 
złożenie większej liczby wniosków. 

3. Fiszka konkursu 
„Studiujesz? 
Praktykuj!” 

Kryterium dostępu nr 8:  

„[…] 

Wydatki muszą zostać ograniczone wyłącznie do 
finansowania działań bezpośrednio dotyczących 
odbywania przez studentów staży (stypendium 
stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i 
utrzymania (w przypadku staży poza miejscem 
zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań 
lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów 
materiałów zużywalnych (niezbędnych do 
bezpośredniego wykonywania obowiązków 
stażowych (bez środków trwałych)), kosztów 
wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy 

Kryterium dostępu nr 7 (po usunięciu kryterium 
dostępu nr 7):  

„[…] 

Wydatki muszą zostać ograniczone wyłącznie do 
finansowania działań bezpośrednio dotyczących 
odbywania przez studentów staży (wynagrodzenie 
stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i 
utrzymania (w przypadku staży poza miejscem 
zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich 
(jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych 
(niezbędnych do bezpośredniego wykonywania 
obowiązków stażowych (bez środków trwałych)), 
kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie 

Zmiana – wynikająca z doświadczeń 
przeprowadzonego już konkursu stażowego – 
ma na celu uniknięcie wątpliwości 
interpretacyjnych co do pojęcia stypendium.  
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oraz kosztów pośrednich (zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi)”. 

pracodawcy oraz kosztów pośrednich (zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi)”. 

4. Fiszka konkursu 
„Studiujesz? 
Praktykuj!” 

Kryterium dostępu nr 9:  

„Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć 
maksymalnego poziomu: 

 dla miesięcznego stypendium stażowego 
studenta: 13,50 zł za godzinę zadania 
stażowego (w przypadku stażu odbywanego 
za granicą stawka ta może zostać 
powiększona maksymalnie o 50% jej 
wartości), […]”. 

Kryterium dostępu nr 8 (po usunięciu kryterium 
dostępu nr 7):  

„Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć 
maksymalnego poziomu: 

 dla miesięcznego wynagrodzenia stażowego 
studenta: 13,50 zł za godzinę zadania stażowego (w 
przypadku stażu odbywanego za granicą stawka ta 
może zostać powiększona maksymalnie o 50% jej 
wartości), […]”. 

Zmiana – wynikająca z doświadczeń 
przeprowadzonego już konkursu stażowego – 
ma na celu uniknięcie wątpliwości 
interpretacyjnych co do pojęcia stypendium.  

5. Fiszka konkursu 
„Studiujesz? 
Praktykuj!” 

Uzasadnienie kryterium dostępu nr 12: 

„[…]  

Liczba studentów kształcących się na danym 
kierunku odnosi się do liczby studentów według 
stanu odpowiednio na dzień 30 października oraz 
na dzień 1 marca każdego roku. 

Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na  
podstawie treści wniosku oraz danych 
posiadanych przez IP i MNiSW, a także 
ewentualnie na  podstawie danych pozyskanych i 
zweryfikowanych przez IP w toku oceny formalno-
merytorycznej w siedzibie wnioskodawcy”. 

Uzasadnienie kryterium dostępu nr 11 (po usunięciu 
kryterium dostępu nr 7): 

„[…]  

Liczba studentów kształcących się na danym kierunku 
odnosi się do liczby studentów według stanu 
odpowiednio na dzień 30 października oraz na dzień 1 
marca każdego roku. 

W przypadku skierowania na staż w trakcie realizacji 
projektu mniej niż 30% studentów kształcących się na 
danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach 
projektu nastąpi proporcjonalne zmniejszenie 
przyznanego dofinansowania. Zmniejszenie to nie może 
jednakże skutkować nieracjonalnością dalszej realizacji 
projektu lub daleko idącym odstępstwem od 
pierwotnych założeń projektu. 

Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na  
podstawie treści wniosku oraz danych posiadanych 
przez IP i MNiSW, a także ewentualnie na  podstawie 
danych pozyskanych i zweryfikowanych przez IP w toku 
oceny formalno-merytorycznej w siedzibie 
wnioskodawcy”. 

Dodanie fragmentu informującego o 
poporcjowanym zmniejszeniu dofinansowania 
pozwoli na realizację projektu uczelniom, które 
rezygnują z podpisania umowy o 
dofinansowanie  z obawy o nieosiągnięcie 
zakładanego w treści kryterium dostępu 
poziomu studentów kierowanych na staż. 
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6. Fiszka konkursu 

„Studiujesz? 
Praktykuj!” 

Kryterium premiujące nr 1: 

„Wszystkie staże realizowane w projekcie będą 
miały wymiar co najmniej 360 godzin zadań 
stażowych realizowanych w  okresie 16 
następujących po sobie tygodni (przy stażu w 
wymiarze przekraczającym 360 godzin okres 
odbywania stażu może zostać zaplanowany w 
proporcjonalnie dłuższym przedziale czasowym)”. 

Kryterium premiujące nr 1: 

„Wszystkie staże realizowane w projekcie będą miały 
wymiar co najmniej  360 godzin zadań stażowych 
realizowanych w  okresie 16 tygodni (przy stażu w 
wymiarze przekraczającym 360 godzin okres odbywania 
stażu może zostać zaplanowany w proporcjonalnie 
dłuższym przedziale czasowym)”. 

Usunięcie sformułowania „następujących po 
sobie”, dotyczącego wymogu przeprowadzenia 
stażu w kolejnych, następujących po sobie 
tygodniach pozwoli uczelni na lepsze połączenie 
prowadzonego kształcenia ze stażami. 

 

 

 


