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Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie 

Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia 

  

stan na 19 kwietnia 2019  

  

Pytanie nr 1: Czy uczelnia powinna posiadać kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  

w chwili złożenia wniosku? 

  

Odpowiedź: 

Tak. Posiadanie karty ECHE jest wymogiem formalnym. 

 

Pytanie nr 2: Czy Partner  z zagranicy podpisuje list intencyjny w języku polskim? 

  

Odpowiedź: 

List intencyjny powinien być podpisany z uczelnią zagraniczną w języku angielskim  

i dołączony do wniosku w formie skanu. 

 

Pytanie nr 3: Ile wniosków może złożyć Wnioskodawca?  

  

Odpowiedź: 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym jeden wniosek może  

dotyczyć tylko jednej ścieżki. Nie ma możliwości, aby wnioskodawca złożył wniosek na 

opracowanie programu wspólnych studiów II stopnia w ramach ścieżki A i jednocześnie 

drugi wniosek na wsparcie mobilności (ścieżka B) w ramach studiów, których dotyczy 

program kształcenia będący przedmiotem Projektu w ramach ścieżki A. Taki wniosek 

będzie można złożyć w kolejnej edycji Programu. 

 

Pytanie nr 4: Co oznacza, że uczelnia zagraniczna musi prowadzić kształcenie 

odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji?  

  

Odpowiedź: 

Uczelnia zagraniczna musi prowadzić kształcenie na studiach II stopnia, które kończy się 

wydaniem dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. 

 

Pytanie nr 5: Czy wniosek złożony w ramach ścieżki B może dotyczyć studiów już 

istniejących?  

 

Odpowiedź: 

Wniosek złożony w ramach ścieżki B może dotyczyć studiów już istniejących, o ile zgodnie 

z Regulaminem studia, będące przedmiotem projektu uzyskały pozwolenie ministra 
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właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na utworzenie studiów (art. 53 Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

Pytanie nr 6: Czy wniosek może dotyczyć kilku kierunków studiów?  

 

Odpowiedź: 

Każdy wniosek złożony w Programie może dotyczyć tylko jednego kierunku studiów. 

 

Pytanie nr 7: Jak należy rozumieć zapis „wymaga się, aby w każdym roku akademickim 

objętych Projektem uczestniczyło co najmniej 5 studentów z uczelni zagranicznej”?  

 

Odpowiedź: 

Zapis ten oznacza, że w każdym roku akademickim objętych Projektem przynajmniej  

5 studentów z zagranicy musi uczestniczyć w prowadzonych międzynarodowych studiach 

wspólnych II stopnia. 

 

Pytanie nr 8: Czy są ograniczenia co do kraju z jakiego powinien pochodzić Partner?  

 

Odpowiedź: 

Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Profil i potencjał uczelni zagranicznej muszą 

uzupełniać się z  profilem i potencjałem polskiej uczelni,  a także Partner musi prowadzić 

kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Pytanie nr 9: Czy w ramach ścieżki A program studiów powinien zostać opracowany  

w języku angielskim w całości?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Regulaminem Programu program studiów musi zostać opracowany  

w dowolnym języku obcym (tj. innym niż polski), w którym docelowo będą prowadzone 

studia. 

 

Pytanie nr 10: Czy możliwe jest tylko częściowe uznanie dyplomu wspólnego w ramach 

prowadzonych studiów, tj. czy może obejmować tylko 2 semestry?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Regulaminem Programu studia nie mogą trwać krócej niż 3 semestry, ani dłużej 

niż 4 semestry. 

 

Pytanie nr 11: Czy działania wspierające uruchomienie studiów w ramach ścieżki A są 

obowiązkowe?  
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Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z Regulaminem Programu Wnioskodawca musi wykazać co najmniej jedną  

z zaproponowanych w Regulaminie kategorii działań wspierających uruchomienie 

studiów na podstawie programu kształcenia opracowanego w projekcie. 

 

Pytanie nr 12: Jakie są wymagania odnośnie statusu osoby składającej wniosek w imieniu 

Wnioskodawcy? Czy musi to być samodzielny pracownik naukowy, posiadający 

odpowiedni stopień naukowy? 

 

Odpowiedź: 

Wniosek powinien być złożony przez osobę upoważnioną, której zakres reprezentacji 

wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez inną 

osobę, aniżeli wynika to z dokumentów rejestrowych, Wnioskodawca zobowiązany jest 

załączyć skan pełnomocnictwa dla tej osoby. Przez osobę składającą wniosek rozumie się 

osobę, do której przypisane jest konto w systemie teleinformatycznym Agencji, z którego 

składany jest wniosek. 

 

Pytanie nr 13: Czy osoba składająca wniosek z ramienia Wnioskodawcy powinna pełnić 

jakaś rolę w projekcie? 

 

Odpowiedź: 

Nie.  

  

Pytanie nr 14: Czy w ramach ścieżki A istnieje możliwość opracowania programu studiów 

z trzema uczelniami partnerskimi? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zgodnie z Regulaminem Programu projekt może być realizowany w partnerstwie  

z jedną uczelnią zagraniczną. 

 

Pytanie nr 15: Czy poprzez zapis „wspólny dyplom” należy również rozumieć odrębny 

dyplom ukończenia studiów wspólnych? 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów istnieje możliwość wydania wspólnego dyplomu 

ukończenia studiów (zgodnie z §33 ww. Rozporządzenia) oraz odrębnych dyplomów 

ukończenia studiów wspólnych, jeśli każdy z podmiotów prowadzących studia wspólne 

wydaje odrębny dyplom ukończenia studiów oraz o ile spełnia wymagania określone  

w §34 ww. Rozporządzenia. 
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Pytanie nr 16: Jak należy rozumieć zapis „Finansowanie przyznane ze środków NAWA nie 

może być wykorzystywane w celu generowania zysku. Projekty nie mogą mieć charakteru 

komercyjnego”? Czy jako uczelnia niepubliczna będziemy mogli pobierać od studentów 

czesne w przypadku utworzenia nowego kierunku studiów? 

 

Odpowiedź: 

Zapis ten oznacza, że w trakcie trwania projektu przyznane Państwu finansowanie nie 

może stanowić działalności gospodarczej. Działalność uczelni niepublicznej w zakresie 

usług edukacyjnych należy uznać za działalność niebędącą działalnością gospodarczą, o ile 

czesne pobierane od studentów przeznaczone jest na pokrycie kosztów edukacji  

i utrzymania uczelni i nie ma na celu osiągnięcia zysku. 

 

Pytanie nr 17: Jak należy rozumieć zapis „Program studiów musi uwzględniać realizację 

części programu kształcenia w uczelni zagranicznej. Zaleca się, aby stosunek czasu 

kształcenia w uczelni zagranicznej wynosił 50% na 50%. W przypadku studiów 3-

semestralnych czas trwania kształcenia w uczelni zagranicznej musi trwać do 6 miesięcy, 

natomiast w przypadku studiów 4-semestralnych musi trwać do 10 miesięcy”? 

 

Odpowiedź: 

Zapis ten oznacza, że w Programie studiów wspólnych należy uwzględnić realizację części 

programu kształcenia w uczelni zagranicznej. W przypadku studiów trwających  

3 semestry czas trwania kształcenia w uczelni zagranicznej musi trwać 6 miesięcy i mniej, 

a przypadku studiów 4-semestralnych czas trwania kształcenia w uczelni zagranicznej 

musi trwać 10 miesięcy i mniej. Zalecamy, aby czas kształcenia w uczelni polskiej  

i zagranicznej był w porównywalnym wymiarze czasowym.  

  

 


