
 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ dokumentów zgłoszeniowych do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA  
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” – pracownik przedsiębiorstwa i 
Delegujący na staż  
Nr formularza: ........................... Imię i nazwisko Kandydata: ..................................  

Kryterium merytoryczne 
Liczba punktów 

Uzasadnienie oceniającego  
Maksymalna Przyznana 

Kompetencje do współpracy z jednostkami 
naukowymi/uczelniami  
 
Ocenie podlega:  
- czy wykształcenie ma charakter kierunkowy, 
związany z tematem/przedmiotem  stażu;   
- czy osoba posiada doświadczenie we 
współpracy z jednostkami naukowymi.  
 
Ocena dokonywana na podstawie opisów 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
załącznikach (Wniosek o staż wraz z IKS). 

10 pkt  
  

Możliwość zastosowania wyników stażu w 
gospodarce lub ich innego praktycznego 
wykorzystania 
 
Ocenie podlega:  
- czy kwalifikacje, stanowisko, zakres 
obowiązków w firmie zgodne jest z założeniami i 
celami stażu; 
- czy przedmiot działania firmy jest zgodny z 
celami stażu; 
 
Ocena dokonywana na podstawie opisów 
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz 
załącznikach (Wniosek o staż wraz z IKS). 

10 pkt 
 

 

 

 

 

Ocena Indywidualnej Koncepcji Stażu  
Liczba punktów 

Uwagi  
Maksymalna Przyznana 

Ocenie podlega:   
 - jakość doboru miejsca stażu do 
zidentyfikowanych problemów/potrzeb 
przedsiębiorstwa delegującego;  
- jakość przedstawionego programu stażu:  
- miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości 
dla danego produktu/sektora (producent, 
dostawca, usługodawca);   
- 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 pracownikiem 
przedsiębiorstwa, tj. osobą, 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  

 


