
 Spotkania | konferencje | warsztaty | dni otwarte 
 

 

 

Warsztaty pt. „Jak dobrze przygotować projekt  

typu Partnerstwo strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego  

– konkurs wniosków 2018 r.” 

 

 

Warszawa | 7 lutego 2018 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, sala Scherzo, I piętro 

Celem warsztatów jest: 

 umożliwienie uczestnikom głębszego zrozumienia kryteriów oceny jakościowej 

wniosków typu partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego; 

 dyskusja nad przykładami zapisów we wnioskach; 

 omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich uniknąć. 

 

Uwaga! Przedmiotem warsztatów nie będzie: 

 pisanie wniosków, które będą Państwo mogli złożyć w konkursie wniosków 2018;  

 omawianie przykładowych zapisów z Państwa wniosków, które chcą Państwo złożyć 

w konkursie 2018 r. 

Warsztaty są skierowane do: 

 osób planujących składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa 

wyższego w konkursie 2018 r., 

a jednocześnie do:  

 osób, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego i chcą 

pogłębić swoją wiedzę na temat kryteriów oceny jakościowej, 

 uczestników spotkania informacyjnego 6 lutego 2018 r., w trakcie którego zasady 

tego typu projektów będą wyjaśnione, 

 osób, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały dofinansowania.  

REJESTRACJA NA WARSZTATY 7 lutego: Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona 

(ok. 50 osób). Rejestracja poprzez tę stronę internetową będzie dostępna do wyczerpania 

limitu miejsc lub do 30 stycznia 2018 r.   

Warsztaty odbywają się dzień po spotkaniu informacyjnym na temat tego samego typu 

projektów – tj. Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego. Na spotkanie 

informacyjne 6 lutego obowiązuje oddzielna rejestracja. REJESTRACJA NA SPOTKANIE 

INFORMACYJNE 6 lutego dostępna na tej stronie internetowej.  

Program warsztatów na kolejnej stronie 
  

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/78d9502daaae20120b90a277f031728c
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/87a2f97281b08cf5f440c413820efd6d
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PROGRAM 

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników  

09:00-10:30 

Powitanie  

Cztery sesje warsztatowe poświęcone czterem 
kryteriom oceny jakościowej 

Przedstawienie pierwszego kryterium oceny - Adekwatność 
projektu   

Praca w grupach warsztatowych nad pierwszym kryterium 

10:30-10:45 Przerwa na kawę 

10:45-12:15 

Przedstawienie drugiego kryterium oceny – Jakość planu 

projektu i jego realizacji 

Praca w grupach warsztatowych nad drugim kryterium  

12:15 -13:00 Obiad 

13:00 – 14:30  

Przedstawienie trzeciego kryterium oceny – Jakość zespołu 

odpowiedzialnego z projekt i metod współpracy 

Praca w grupach warsztatowych nad trzecim kryterium  

14:30 – 14:45 Przerwa na kawę 

14:45 – 16:15  

Przedstawienie czwartego kryterium oceny – Wpływ 

i upowszechnianie 

Praca w grupach warsztatowych nad czwartym kryterium   

16:15-16:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne 

koszty dojazdu do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.  

 

 


