


1. Співпраця в академічній сфері:
̶ програма «Подвійний диплом»;

̶ європейська акредитація інженерних програм;

̶ розробка системи рейтингового оцінювання інженерних програм;

̶ студентські обміни та обміни викладачами.

2. Співпраця в науковій сфері  (за окремим списком):

3. Співпраця в галузі інноваційного розвитку:

̶ створення спільного інноваційного середовища;

̶ підтримка і розвиток спільних стартапів України і Польщі.

4. Співпраця в гуманітарній сфері:

̶ спорт;

̶ мистецтво;

̶ культура.

www.ar-tech-uni.org.ua

Затверджено на Круглому столі МОН України, польської 
освітянської фундації "PERSPEKTYWY", керівництва Конференції 

ректорів технічних університетів Республіки Польща та ради 
Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України

«Поєднання освіти, науки та інновацій – магістральний шлях 
інтеграції України в європейську систему вищої технічної освіти»

22.08.16р. (на базі НТУУ "КПІ") 

Головні напрями співпраці між технічними університетами 
Польщі і України в контексті європейської інтеграції

http://www.ar-tech-uni.org.ua/


Стратегічні  напрями наукової співпраці 
технічних університетів Польщі і України:

1) розвиток інноваційних середовищ;

2) інформаційні, комунікаційні технології;

3) зелена і альтернативна енергетика;

4) сталий розвиток;

5) наноматеріали і нанотехнології;

6) раціональне природокористування;

7) науки про життя, 

8) технології очищення води;

9) кібернетична безпека;

10) авіаційні та космічні технології;

11) програми "Студентський супутник“;

12) логістика і транспорт;

13) підводне і підземне будівництво (освоєння

підводного і підземного простору).



Українсько-Польські дні науки, освіти та 
інновацій, 6-7 квітня 2017 року

Круглі столи та секційні засідання:
● «Розробка системи рейтингового оцінювання інженерних
програм»;

● «Європейська акредитація інженерних програм»;

● Круглий стіл «Поєднання освіти, науки та інновацій –
магістральний шлях інтеграції України і Польщі в 
європейську систему  вищої технічної освіти»;

● Формування консорціумів вчених Республіки Польща і 
України для участі в програмі ЄС ERASMUS+;

● Стратегічні напрями наукової співпраці і формування 
консорціумів вчених Республіки Польща і України для участі 
в програмі ЄС HORIZON 2020;

● Круглий стіл «Подвійні дипломи»

("Дипломи двох університетів – партнерів");

● «Європейське мережування стартап шкіл»; 

● Круглий стіл «Міжнародна взаємодія інноваційних
середовищ».
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Sylezkyy Polytechnic Institute in Gliwice 

Warsaw University of Technology

Uniwersytet Wrocławski

AGH University of Science and Technology

Polytechnic University of Łódź 

Bilostokska Polytechnic

Only KPI received 24 partners

Wroclaw University of Technology

University of Zielona Gòra

http://www.pwr.wroc.pl/
http://www.pwr.wroc.pl/
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Universitas Nocolai Copernici Of Torun

Technical University of Czestochowa

Rzeszow University. Lukashevich

Gdansk Polytechnic Institute

Institute of Vacuum Technology in Warsaw

Lublin Technical University

Zheshovska Polytechnic 

Politechnika Świętokrzyska
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International School of Logistics 
and Transport in Wroclaw 

Graduate School of Business National Louis
University

Polish - Japanese Institute of Information 
Technology

Technical University of Szczecin

Academia Leona Kozminskiego

Sylezskyy University of Kotovitse

Opole University of Technology

Akademia Pomorska w Słupsku

http://www.mwsl.eu/
http://www.mwsl.eu/


www.po.opole.pl

Можливі напрямки співпраці в рамках науково-
дослідних проектів Польща-Україна

Kiev, 21-24.08.2016r.

Grzegorz Stankiewicz Department
of Cooperation and Development



www.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8220

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
АКТУАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ НА КОНКУРС



Національний Центр Науки (NCN) фінансує виключно фундаментальні

дослідження, тобто оригінальні дослідницькі праці, експериментальні або

теоретичні роботи, головним чином з метою отримання нових знань про

основи явищ і спостережуваних фактів, без будь-якого прямого

комерційного використання.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


POLONEZ - конкурс для закордонних наукових діячів, котрі бажають провести дослідження в

польських установах.

Учасник конкурсу: особа, що має мінімум докторський ступінь або, принаймні,

4 роки досвіду в дослідженнях (повний робочий день, праця на повну ставку), котра протягом 3-х

років до дати оголошення конкурсу не жила, не працювала і не навчалась в Польщі більше 12

місяців. Обов'язковою умовою є знайти наукового партнера (науковий співробітник, праця якого

співпадає з запланованим дослідженням - також оцінюється в заявці) в Опольському

Політехнічному Університеті.

Заявка, подана англійською мовою повинна бути представлена з використанням системи OSF -

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Час реалізації проекту: 12 місяців або 24 місяці (в залежності від того, на який період часу написано

проект - час перебування дослідника в Польщі).

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


Критерії оцінки:

25% - оцінка досягнень заявника,

25% - оцінка рівня наукових досліджень,

20% - вплив реалізації дослідницького стажу,

20% - влучність вибору наукового партнера і місця виконання

дослідницького стажу,

10% - поширення результатів досліджень.

Найближчий набір:

• дата оголошення конкурсу: 15 вересня 2016 року.

• крайній термін подачі заявок: 15 грудня 2016 року.

• оголошення результатів до: 15 червня 2017.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


OPUS - конкурс науково-дослідних проектів, в тому числі фінансування

придбання або виготовлення науково-дослідного устаткування, необхідного для

реалізації цих проектів.

Учасник конкурсу:

до заявок на отримання коштів для здійснення науково-дослідних проектів

можуть бути допущені особи, згадані в статті 10 Закону від 30 квітня 2010 року

про принципи фінансування науки (Розділ Закону від 2014 р. Пункт 1620, з

поправками).

Заявку може подати особа, незалежно від ступеня / вченого звання.

Заявка подається польською та англійською мовами в електронному вигляді в

системі OSF (Обслуговування Фінансових Потоків) - www.osf.opi.org.pl.

Тривалість проекту: 12, 24 або 36 місяців.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.osf.opi.org.pl/
http://www.bobn.po.opole.pl/


Критерії оцінки:

40% - оцінка досягнень менеджера проекту,

40% - оцінка рівня наукових досліджень або завдань, які повинні бути реалізовані, 

15% - оцінка характеру проекту і вплив реалізації на розвиток наукової 

дисципліни,

5% - оцінка здійсненності.

Найближчий набір:

• дата оголошення конкурсу 15 вересня 2016 року.

• крайній термін подачі заявок 15 грудня 2016 року.

• оголошення результатів до 15 червня 2017.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


HARMONIA - конкурс науково-дослідних проектів в рамках міжнародної співпраці, що не підлягає 

співфінансуванню іноземними фондами.

У конкурсі будуть розглядатися дослідницькі проекти, реалізовані:

 у встановлених рамках міжнародного співробітництва з партнером або партнерами з іноземних наукових

установ;

 в рамках програми або міжнародних ініціатив, оголошених в двосторонньому співробітництві;

 в рамках програми або міжнародних ініціатив, оголошених в багатосторонній співпраці;

 за допомогою польських дослідницьких груп великих міжнародних науково-дослідних установ.

Учасник конкурсу:

 науково-дослідні підрозділи;

 наукові консорціуми;

 наукові мережі і організаційні підрозділи університету, крім основних організаційних підрозділів;

 науково - промислові центри.

Заявку не може внести особа фізична.

Заявка на фінансування науково-дослідного проекту (підготовлена польською та англійською мовами), разом

з необхідними додатками повинна бути представлена в електронному вигляді в системі OSF (Обслуговування

Фінансових Потоків), доступна на сайті www.osf.opi.org.pl

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.osf.opi.org.pl/
http://www.bobn.po.opole.pl/


Актуальний набір:

• дата оголошення конкурсу 15 червня 2016 року.

• крайній термін подачі заявок 15 вересня 2016 року.

• оголошення результатів до 15 березня 2017 року.

Найближчий наступний набір:

• дата оголошення конкурсу 15 червня 2017 року.

• крайній термін подачі заявок 15 вересня 2017 року.

• оголошення результатів до 15 березня 2018 року.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


SONATA - конкурс науково-дослідних проектів, здійснюваних людьми, починаючими

кар'єру в науці, що мають ступінь доктора.

Учасники:

особи починаючі кар'єру в науці, які не раніше ніж за 7 років до подання заявки на

отримання гранту фінансування наукових досліджень і розробок отримали докторський

ступінь.

УМОВИ:

Період реалізації 12, 24, 36 місяців.

Крім керівника проекту, серед тих, хто бере участь в проекті, має бути принаймні один 

працівник з титулом доктора наук, або вченим званням, за умови, що він не є

працівником інституції, в якій реалізується проект.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


Фінансування:

Проектом також може фінансуватися, наприклад , придбання матеріалів / реагентів, поїздки на конференції, 

публікації в авторитетних журналах.

В рамках конкурсу можна подати заявку на придбання науково-дослідного обладнання, з метою створити

унікальну наукову майстерню, загальна вартість придбання обладнання не повинна перевищувати 500 тисяч

злотих (ST і NZ) та 150 тисяч злотих в (HS).

Критерії оцінки:

40% - досягнення керівника проекту

60% - оцінка проекту

Актуальний набір:

• дата оголошення конкурсу 15 вересня 2016 року.

• крайній термін подачі заявок 15 грудня 2016 року.

• оголошення результатів до 15 червня 2017 року.

Заявка разом з необхідними супровідними документами подається польською та англійською мовами в

електронному вигляді в системі OSF (Обслуговування Фінансових Потоків) – доступна на сайті

www.osf.opi.org.pl.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172
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В рамках конкурсу можна подати заявку на придбання науково-дослідного обладнання, з метою створити

унікальну наукову майстерню, загальна вартість придбання обладнання не повинна перевищувати 500 тисяч

злотих (ST і NZ) та 150 тисяч злотих в (HS).

Критерії оцінки:

40% - досягнення керівника проекту

60% - оцінка проекту

Актуальний набір:

•дата оголошення конкурсу 15 червня2016 року.

• крайній термін подачі заявок 15 вересня 2016 року.

•оголошення результатів до 15 березня 2017 року. 

Найближчий наступний набір:

• дата оголошення конкурсу 15 червня 2017 року.

• крайній термін подачі заявок 15 вересня 2017 року.

• оголошення результатів до 15 березня 2018 року.

Заявка  разом з необхідними  супровідними  документами подається польською  та  англійською мовами  в 

електронному вигляді в системі OSF (Обслуговування Фінансових Потоків) – доступна на сайті

www.osf.opi.org.pl.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.osf.opi.org.pl/
http://www.bobn.po.opole.pl/


Фонд польської науки (FNP) є некомерційною організацією non profit, з місією

підтримки науки. Це найбільший в Польщі позабюджетний фонд з джерелами

фінансування науки.

Фонд реалізує свої статутні цілі шляхом:

• підтримки видатних вчених і наукових колективів у всіх областях науки,

• модернізації досліджень,

• підтримки інноваційних проектів та комерціалізації наукових відкриттів і

винаходів.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

http://www.bobn.po.opole.pl/


HOMING

Мета:

Фінансування

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172

проривних проектів у формі пост-докторських стажувань, реалізованих

молодими докторами з усього світу, в наукових установах або компаніях в Польщі, які

працюють в найбільш інноваційних областях за участю наукового партнера.

Учасник:

Молодий доктор (незалежно від національності), що має докторський ступінь не довше ніж 5 

років. Термін 5 років може бути продовжений максимум до дев'яти років у випадку 

перебування в неоплачуваній відпустці, декретній відпустці, перерві через хворобу, роботу в 

секторі B+R без участі в науково-дослідній роботі, або через працю в інших галузях економіки. 

Крім того, претендент на грант мусить виконати наступні вимоги:

 перебувати поза межами Польщі безперервно мінімум 9 місяців з метою проведення 

наукових досліджень;

 має намір прибуди до Польщі не пізніше дати початку проекту, або прибув до Польщі не

раніше ніж за рік перед початком подачі заявок на участь у конкурсі.

http://www.bobn.po.opole.pl/


Тематика:

Фінансуватися будуть проекти, що відповідають темам, визначеним у списку Державних Розумних

Напрямків (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji), при чому у виняткових випадках, використовуючи

перевагу KIS, Фонд може прийняти на фінансування проекти, теми котрих не перераховані в KIS,

якщо вони мають значний потенціал або значення у вирішенні важливої соціально – економічної

проблеми.

Список KIS (Державних Розумних Напрямків):

- Здорове суспільство

- Біоекономіка: агропродовольча, лісова та деревообробна, навколишнього середовища

- Збалансована енергетика

- Природні ресурси і управління відходами

- Інноваційні технології і промислові процеси (горизонтальний підхід)

Час реалізації: до 24 місяців

Бюджет: Пропонований загальний бюджет проекту не повинен перевищувати 800 000 злотих для 

проектів, які тривають 24 місяці.

www.bobn.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8172
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ГОРИЗОНТ 2020 є найбільшою в історії Європейського Союзу програмою з досліджень та

інновацій. За 7 років (2014 до 2020) для передових досліджень і інноваційних рішень буде 

виділено в цілому 77 028.3 млн. євро.

Сфера проекту включає в себе три раніше окремі програми для підтримки досліджень на 

рівні ЄС:

• 7-а Рамкова Програма ЄС з наукових досліджень, технологічного розвитку та

демонстраційної діяльності;

• присвячена інноваційності частина Рамкової Програми на Користь

Конкурентоспроможності та Інновацій (CIP);

• діяльність Європейського Інституту Інновацій та Технологій (EIT).

www.bris.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8169
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В рамках Дії 1. " Мобільність з метою навчання " в сфері вищої освіти підтримуються такі дії:

• мобільність студентів і співробітників університету;

• спільні магістерські програми Erasmus Mundus: інтегровані програми вищої освіти,

пропоновані консорціумами вищих навчальних закладів, які надають стипендії на весь

період навчання для кращих студентів магістратури по всьому світу;

• позики для студентів, які йдуть на магістратуру (MA) в іншій країні, що бере участь в програмі

Erasmus +; студенти зможуть звертатися по отримання позики до визначеного банку чи

державної агенції, що надає позики для студентів.

Додаткова інформація: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations#tab-1-1

www.dwm.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8512
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В рамках Дії 2 "Співпраця для інновацій та обміну передовим досвідом» інституції, що працюють в сфері вищої 

освіти можуть співпрацювати в реалізації спільних міжнародних проектів.

Підтримуються наступні типи проектів:

• стратегічні партнерства (Strategic Partnerships), мета яких є впровадження і поширення інноваційних рішень

у вищих навчальних закладах в країнах програми; результатом проектів повинна бути модернізація освітньої

пропозиції і її кращої адаптації до потреб суспільства і економіки, а також підвищення якості освіти;

 союзи на користь знань (Knowledge Alliances) - проекти, що здійснюються університетами у співпраці з

підприємствами, спрямовані на розвиток інновацій, підприємництва, творчості, розширення можливостей

працевлаштування, обміну знаннями та підтримки мультидисциплінарного викладання і навчання (це, так

звані, центральні проекти під керівництвом Виконавчого Агентства з питань Освіти, Аудіовізуальних Засобів і

Культури EACEA в Брюсселі).

 проекти типу "Нарощування потенціалу в галузі вищої освіти" (Capacity Building in Higher education), в

рамках котрих підтримується співпраця з партнерами з інших регіонів світу; проекти в області процесів

створення і підтримки потенціалу модернізації та інтернаціоналізації організацій / установ та систем вищої

освіти (це, так звані, центральні проекти під керівництвом Виконавчого Агентства з питань Освіти,

Аудіовізуальних Засобів і Культури EACEA в Брюсселі).

www.dwm.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8512

http://www.dwm.po.opole.pl/


Заохочую вас до ознайомлення з дослідницько-впроваджувальною
пропозицією, обслуговуючою 
Політехнічного Університету:

та лабораторною базою Опольського

http://dwir.po.opole.pl/images/oferta/Katalog_2016.pdf

Відділ Співпраці і Розвитку 
Опольського Політехнічного 

Університету

www.dwir.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8168
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Запрошую вас до співпраці і вирішення загальних 
проблем під час реалізації науково-дослідних проектів.

Гжегож Станкєвіч.

Відділ Співпраці і Розвитку 
Опольського Політехнічного 

Університету

www.dwir.po.opole.pl ● tel. +48 77 449 8167

http://www.dwir.po.opole.pl/

