
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”  
KARTA OCENY FORMALNEJ dokumentów zgłoszeniowych do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA  
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” – pracownik naukowy i/lub 
naukowo-dydaktyczny 
Nr formularza: ........................... Imię i nazwisko Kandydata: ..................................  

Kryteria dostępu – w przypadku niespełniania któregokolwiek z kryteriów  Kandydat zostaje odrzucony 

Czy spełnia 
wymagania?1 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. 

Kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie projektu, tzn. jest: 
   

a) osobą pełnoletnią    

b) osobą fizyczną, zamieszkałą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracującą na terenie województwa 
podkarpackiego    

c) pracownikiem naukowym i/lub naukowo-dydaktycznym uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 Nr 164 poz. 1 364 z późn. zm.) 

   

2. Kandydat wskazał w Formularzu zgłoszeniowym Przyjmującego na staż zarejestrowanego w bazie i 
zakwalifikowanego jako Przyjmujący na staż  

   

3. 

Dokumenty zgłoszeniowe są kompletne, tj. złożone zostały wszystkie wymagane załączniki:    

a) zaświadczenie Kandydata o zatrudnieniu, potwierdzające zatrudnienie na uczelni przez cały okres realizacji 
Stażu 

   

b) CV wraz z kopiami stosownych dyplomów i certyfikatów potwierdzających jego umiejętności i uprawnienia    

c) deklarację uczestnictwa w Projekcie    

d) Oświadczenia Kandydata     
e) Wniosek o staż wraz z Indywidualną Koncepcją Stażu – podpisany zarówno przez Kandydata, jak i 

Przyjmującego na staż 
   

Pozostałe kryteria formalne – w przypadku niespełnienia któregoś z nich wzywa się Kandydata do uzupełnienia 
Czy spełnia 
wymagania? 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone na odpowiednich wzorach udostępnionych przez Projektodawcę    

2. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone w wyznaczonym terminie i na prawidłowy adres poczty elektronicznej    

3.  Dokumenty zgłoszeniowe Kandydata zostały właściwie podpisane     

DECYZJA WS. POPRAWNOŚCI FORMALNEJ UWAGI/UZASADNIENIE  
Formularz spełnia/nie spełnia kryteria dostępu i spełnia/nie spełnia kryteria 
formalne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej/przekazany do 
uzupełnienia/odrzucony   

 

Data i podpis oceniającego  

Data uzupełnienia:  Zakres uzupełnienia zgodny/niezgodny 
z uwagami  

Ostateczna ocena formalna 
dokumentów  
pozytywna/negatywna 

Data i podpis oceniającego:  

 

                                                           

1 Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek punkcie skutkuje odrzuceniem Kandydata z przyczyn formalnych. 


