Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Prawie 250 mln zł na rozwój średnich uczelni
28 szkół wyższych średniej wielkości otrzyma niemal 250 mln zł na podnoszenie jakości
swoich usług w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. - To przykład, jak
w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju – powiedział w piątek wicepremier
Jarosław Gowin.

Wyniki jednego z konkursów w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni (tzw. druga ścieżka),
organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ogłoszono w piątek na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tym etapie programu szansę na
pozyskanie środków miały uczelnie kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów. Były to uczelnie,
które uzyskały kategorię "B" na większości wydziałów. Uczelnie w ramach tego konkursu mogły
uzyskać do 20 mln zł dofinansowania.
"Dzięki tym 250 mln zł 28 małych i średniej wielkości uczelni w Polsce zyska nowe możliwości
rozwoju" – podkreślił podczas briefingu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin.
Wśród beneficjentów znalazły się szkoły wyższe z Krakowa (6 nagrodzonych uczelni), Warszawy (4
uczelnie), Katowic, Lublina, Rzeszowa, Szczecina (po 2) oraz Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska,
Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.
"Ten konkurs jest przykładem, jak w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju" skomentował wicepremier. Według niego ważne jest, by "poziom kształcenia podnosił się na
wszystkich uczelniach w Polsce".
We wnioskach uczelnie musiały się zobowiązać do podjęcia działań w kilku różnych sferach. Do
wyboru miały m.in. dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
podnoszenie kompetencji studentów i kadr, tworzenie programów stażowych, studiów doktoranckich,
a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze
uczelni (np. akademickie biura karier).
Warszawski UKSW dostał w ramach tego konkursu prawie 16 mln zł. Rektor uczelni ks. prof.
Stanisław Dziekoński zapewnił, że są to pieniądze, które pozwolą jego placówce nabrać prędkości.
Mówił, że to "wiatr w skrzydła". Wicepremier Gowin pochwalił projekt uczelni. Przypomniał, iż
projekt zakłada m.in. wprowadzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi lepszą komunikację między
studentami a uczelnią. Rektor dodał, że UKSW przewiduje umiędzynarodowienie uczelni, współpracę
z zagranicznymi uczonymi, podnoszenie kwalifikacji kadr.
"NCBR wspiera wszystkie uczelnie. Ale aby zapewnić im dobrą konkurencję, podzieliliśmy konkurs
na trzy etapy. Ten etap, którego wyniki ogłaszamy dzisiaj, był kierowany do uczelni średniej
wielkości" – podsumowała wicedyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Izabela Żmudka.
Budżet trzech ogłoszonych w maju 2017 r. konkursów w ramach ZPU wynosi ok. miliarda złotych.
Program realizowany jest dzięki środkom z programu POWER. W grudniu ub. r. rozstrzygnięto już
konkurs w ramach ścieżki dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys.
studentów, gdzie co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę "A" lub "A+". Uczelnie mogły
ubiegać się o nawet 40 mln zł dofinansowania. Budżet w konkursie dla tych uczelni to 357 mln zł.
Na początku marca natomiast poznamy wyniki naboru w ramach ścieżki dla uczelni kształcących co
najmniej 200 studentów, które mają pozytywną ocenę kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na
prowadzonych przez siebie kierunkach. Tam alokacja wynosi 500 mln zł.
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28161.html

17-08-2018

Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.

17-08-2018

Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.

17-08-2018

Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).

17-08-2018

Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
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