Załącznik nr 4

Karta oceny
Kategoria - Innowacyjny Młody Naukowiec
Nadany numer wniosku konkursowego:
Dziedzina nauki:
Dane personalne doktoranta:
Temat pracy doktorskiej:
Nazwisko oceniającego – instytucja:

1) Ocena formalna wniosku konkursowego (wypełnia organizator Konkursu):
Lp.

Projekt spełnia kryterium
(TAK/NIE)

Kryterium formalne

1.

Wniosek konkursowy zgodny z obowiązującym Regulaminem
(wszystkie niezbędne załączniki zostały załączone)

2.

Kandydat spełnia wymogi formalne określone w Regulaminie
konkursu

3.

Wniosek spełnia wymogi formalne
Data i podpis
sekretarza Grupy
Roboczej:

wniosek konkursowy spełnia wszystkie kryteria formalne

…………………..

wniosek konkursowy do uzupełnienia: …………………………………………...…………………………………………………..
wniosek uzupełniony - spełnia wszystkie kryteria formalne

Data i podpis
sekretarza Grupy
Roboczej:

…………………..

2) Ocena merytoryczna wniosku konkursowego:
Ocenie podlega potencjał naukowy i innowacyjny uczestnika. Skala ocen od 0 do 4 punktów.
Skala ocen dopuszcza przyznawanie wyłącznie punktów całkowitych lub połówkowych, tzn.: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3;3,5; 4.

Punktacja
Ocena za charakterystykę uczestnika
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Posiadane publikacje naukowe w pismach z części A wykazu
czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Posiadane publikacje naukowe w pismach z części B i C
wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Monografie i rozdziały w monografiach (wg kryterium MNiSW,
powyżej 11 str.)
Udział w projektach badawczych i celowych
Udział w projektach Programów Ramowych (np.V,VI i VII
Program Ramowy UE, Horyzont 2020)
Udział w innych (niż PR UE, Horyzont 2020) projektach
międzynarodowych

0-4

0-2
0-3
0-3
0-3
0-3

7.

Posiadane patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

0-3

8.

Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań
technologicznych lub w innych zastosowaniach.

0-3

9.

Krajowe staże naukowe lub zawodowe oraz stypendia krajowe

0-3

10.

Zagraniczne staże naukowe lub zawodowe oraz stypendia
zagraniczne

0-3

technicznych,

Ocena

Uwagi

Suma punktów (od punktu 1 do 10 - max. 30 pkt.)
Ocena za zawartość merytoryczną pracy
Zawartość merytoryczna pracy
1. Cel naukowy pracy (od 0 do 12 pkt)
2. Poziom naukowy pracy (od 0 do 20 pkt)
3. Innowacyjność (od 0 do 23 pkt)

11.

4. Jak praca przyczyni się do rozwoju dyscypliny naukowej
( od 0 do 15 pkt)
5. Przydatność praktyczna badania naukowego (od 0 do 20 pkt.)
W przypadku zastosowania w działalności gospodarczej np. poprzez
uruchomienie produkcji – max 27 pkt.
6. Jakość merytoryczna wniosku konkursowego (od 0 do 3 pkt.)

Suma punktów cząstkowych (od punktu 1 do 6 - max. 100 pkt.):

OCENA ŁĄCZNA (max. 130 pkt):

0

0

Uzasadnienie oceny (od 500 -1000 znaków ze spacjami):
(w trakcie oceny należy zwrócić uwagę na nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu, oddziaływanie na poziomie
regionu, kraju, międzynarodowym)

Imię i nazwisko
Podpis
Data

