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26 maja 2022 roku 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić 

II Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu 

określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r. 

Program grantów dydaktycznych jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea ta ma  

służyć równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm 

aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle 

przyjętych założeń proces przyznawania grantów ma przyczyniać się do zbudowania 

funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych 

praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy 

powstające na wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni. 

Konkurs skierowany jest do pracowników Politechniki Warszawskiej będących nauczycielami 

akademickimi, dla których jest ona podstawowym miejscem zatrudnienia.  

Cele  

» tworzenie nowych treści programowych i metod kształcenia oraz wdrażanie w praktyce 

takich innowacji; 

» zwiększenie szans rozwoju zawodowego dla wszystkich aktywnych nauczycieli 

akademickich; 

» stymulowanie wymiany dobrych praktyk dydaktycznych; 

» aktywizacja udziału studentów w zajęciach dydaktycznych; 

» podnoszenie jakości kształcenia przez promowanie indywidualnych ścieżek kształcenia 

oraz wprowadzanie nowych metod oceny osiągania efektów uczenia się. 
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W ramach II konkursu na granty dydaktyczne będą wspierane projekty obejmujące: 

» uruchomienie nowych programów studiów (kierunków i specjalności), w szczególności 

powiązanych tematycznie z POB oraz realizowanych w interdyscyplinarnej formule 

międzywydziałowej lub międzyuczelnianej; 

» opracowanie i zastosowanie w praktyce innowacyjnych metod kształcenia opartych 

na pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów projektowych; 

» realizację nowych zajęć dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym, 

w szczególności na studiach II stopnia; 

» rozwój infrastruktury przez wprowadzenie unikalnych urządzeń dla potrzeb realizacji 

nowych zajęć dydaktycznych; 

» wspomaganie mobilności studentów, w tym krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych, 

dla potrzeb nowo tworzonych zajęć dydaktycznych, również w ramach działań 

pilotażowych programu ENHANCE; 

» realizacja zajęć dydaktycznych w PW przez nauczycieli zapraszanych z zagranicy. 

Wniosek należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz 

złożyć go online za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie 

www.badawcza.pw.edu.pl. Wnioskodawca, w rozumieniu kierownik projektu, może złożyć jeden 

wniosek o finansowanie grantu dydaktycznego. Treść wniosku nie jest ograniczona pod względem 

ilości znaków, tak aby wnioskodawcy mogli szczegółowo odnieść się do założeń i celów 

Programu. Wnioski będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną decyzją Rektora nr 

132/2022 z dnia 25 maja 2022 r. 

Kryteria oceny wniosku obejmują: 

» spójność z celami konkursu; 

» innowacyjność efektów proponowanych działań; 

» uzasadnienie potrzeby realizacji grantu; 

» możliwość osiągnięcia założonych rezultatów grantu; 

» racjonalność zaplanowanych kosztów realizacji projektu. 
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Maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 

100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 19 czerwca 2022 r. 

Harmonogram konkursu 

→ 26 maja 2022 r. ogłoszenie konkursu na granty dydaktyczne 

→ 3 czerwca 2022 r. godz. 11:15 spotkanie informacyjne (link do spotkania) 

→ do 19 czerwca 2022 r. nabór wniosków (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 

konkursu).  Zbieranie wniosków odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie 

https://www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Granty-dydaktyczne-II  

→ Do 19 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie listy wniosków wybranych do finansowania na stronach 

www.csz.pw.edu.pl oraz www.badawcza.pw.edu.pl (zasady finansowania projektów 

dydaktycznych określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) 

→ od 1 września 2022 r. – realizacja grantów w oparciu o podpisane porozumienie 

w sprawie finansowania projektu w konkursie na granty dydaktyczne 

w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego 

w Politechnice Warszawskiej (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu 

konkursu) 

→ 31 października 2023 r. – ostateczny termin składania sprawozdań 

z realizacji grantów (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do regulaminu konkursu). 

Sprawozdania powinny zostać złożone w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW – 

Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, p 152. Wykonawcy grantów są zobowiązani 

do przedstawienia materiałów dokumentujących postępy realizacji oraz wyniki końcowe 

grantu. 

→ Wykonanie projektu oceniane będzie przez Komisję Konkursową (wzór protokołu oceny 

stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu)  

 

Zgodnie z zasadami konkursu Komisja konkursowa w zależności od przebiegu konkursu i stopnia 

skomplikowania projektów dydaktycznych, może zorganizować przesłuchania wnioskodawców. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i składania wniosków. Ewentualne 

pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: wanda.borkowska@pw.edu.pl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E5MTFmY2EtNThlZS00NDg1LWE5YTEtM2JhYTZjYzU3OTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2291b0d387-e680-4980-a23a-20c95fa57e44%22%7d
https://www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Granty-dydaktyczne-II
http://www.csz.pw.edu.pl/
http://www.badawcza.pw.edu.pl/
mailto:wanda.borkowska@pw.edu.pl

