
 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ dokumentów zgłoszeniowych do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA  
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” – pracownik naukowy i/lub 
naukowo-dydaktyczny uczelni  
Nr formularza: ........................... Imię i nazwisko Kandydata: ..................................  

Kryterium merytoryczne 
Liczba punktów 

Uzasadnienie oceniającego  
Maksymalna Przyznana 

Dotychczasowa współpraca z przemysłem 
 
Ocenie podlega:  
- czy i w jakim stopniu osoba współpracowała 
dotychczas z przemysłem;  
- czy działania obejmowały współpracę z 
instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców (np. 
klastry, stowarzyszenia branżowe, izby 
gospodarcze itp.). 
 
Ocena dokonywana na podstawie opisów 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
załącznikach (CV). 

10 pkt  
  

Cel udziału w stażu 
 
Ocenie podlega:  
- czy i w jakim stopniu tematyka dotychczasowej 
działalności naukowo-badawczej jest powiązania 
z  branżami strategicznymi regionu;  
- liczba i charakter publikacji (autorstwo, 
współautorstwo) związanych z przedmiotem 
stażu; 
- czy podejmowane kierunki badawcze 
motywowane są potrzebami przedsiębiorstw 
 
Ocena dokonywana na podstawie opisów 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
załącznikach (CV). 

10 pkt 
 

 

 

 

 

Ocena Indywidualnej Koncepcji Stażu  
Liczba punktów 

Uwagi  
Maksymalna Przyznana 

Ocenie podlega:   
- jakość naukowa założeń merytorycznych stażu;   
- w jakim stopniu efekty stażu mogą wpłynąć na 
poziom konkurencyjności branży strategicznej;  
- jak duży jest potencjał komercjalizacyjny 
tematyki prowadzonych badań;  
- zbieżność tematyki stażu z regionalnymi 
dokumentami o charakterze strategicznym, w 
tym REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI, 
FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE 
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 
Ocena dokonywana na podstawie opisów 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
załącznikach (Wniosek o staż wraz z IKS). 

20 pkt 
  

 



 

 

Kryterium dodatkowe Tak Nie 
Liczba punktów 

Uwagi 
Maksymalna Przyznana  

Czy kandydat jest młodym naukowcem, tj. 
osobą prowadzącą działalność naukową, 
która nie ukończyła 30 r.ż.?  

  
5 

  

Czy kandydat jest kobietą?  
  

5 
  

Kandydat do projektu uzyskał ………. punktów  w wyniku oceny merytorycznej. 
Kandydat do projektu uzyskał ……….. punktów w związku ze spełnianiem kryteriów dodatkowych.  
 
Suma punktów: …………... 
 
Kandydat/ka w wyniku oceny merytorycznej: ����uzyskał/a  ���� nie uzyskał/a  min. 51% możliwych do uzyskania punktów. 
Komisja rekrutacyjna: ���� kwalifikuje ���� nie kwalifikuje Kandydata do udziału w projekcie. 
 
 
 

Rzeszów, dnia ……………………………………………..r. 
 

 
…………………………………………… 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej 
……………………………………………. 
Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  

 


