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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ EKSPERTA
dotycząca Wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego
w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach
uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”,
Poddziałanie 8.2.2 PO KL realizowanego w latach 2013-2014
Imię i nazwisko Doktoranta / Doktorantki: .............................................................................
Nr Wniosku: PO KL 8.2.2/30-………-13/14
Tytuł pracy doktorskiej:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Deklaracja poufności i bezstronności
Niniejszym oświadczam, że:
zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Stypendialnym w ramach projektu systemowego
pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu
widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020,
nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia oraz nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Doktorantem
ubiegającym się o stypendium i wsparcie towarzyszące, którego Wniosek został złożony w ramach
przedmiotowego projektu i który podlega mojej ocenie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie WUP w Poznaniu i wycofania się
z oceny przedmiotowego Wniosku,
w ciągu ostatnich trzech lat od daty rozpoczęcia oceny Wniosku nie pozostawałem/łam w stosunku
pracy lub zlecenia z Doktorantem ubiegającym się o stypendium i wsparcie towarzyszące, którego
Wniosek został złożony w ramach przedmiotowego projektu i który podlega mojej ocenie.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie WUP w Poznaniu i wycofania się z oceny przedmiotowego Wniosku,
nie pozostaję z Doktorantem ubiegającym się o stypendium i wsparcie towarzyszące, którego
Wniosek został złożony w ramach przedmiotowego projektu i który podlega mojej ocenie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności (w tym w szczególności nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu Wniosku).
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie WUP w Poznaniu i wycofania się z oceny przedmiotowego Wniosku,
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zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą,
zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji
(nie dotyczy WUP w Poznaniu),
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny
i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej ocenę (Eksperta): ……………………………………………….
Data i podpis osoby sporządzającej ocenę (Eksperta): ………………………………………………….

LICZBA
L. P.
CZĘŚĆ I

1.

ZAKRES MERYTORYCZNY OCENY

SKALA

PRZYZNANYCH
PRZYZNAWAPUNKTÓW
NYCH PUNKTÓW

PRACA DOKTORSKA
Czy tematyka pracy doktorskiej wpisuje się w jeden
z kierunków strategicznych wymienionych w § 3 pkt 2
Regulaminu Stypendialnego oraz w podstawowe założenia
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata
2010-2020?

tak / nie
(w przypadku
negatywnej
oceny,
Wniosek
nie podlega
dalszej ocenie
Eksperta)

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” – uzasadnienie nie jest konieczne.
W przypadku udzielenia odpowiedzi „nie” – konieczne jest szczegółowe uzasadnienie (ok. 1 000 znaków,
nie mniej niż 0,5 strony A4):

2.

Charakterystyka pracy doktorskiej (w tym hipoteza i cele,
metodologia, technika, narzędzia/aparatura itp.).

0 – 25

Uzasadnienie przyznanej punktacji, w tym wskazanie braków/błędów w przypadku nieprzyznania
maksymalnej ilości punków (ok. 1 000 znaków, nie mniej niż 0,5 strony A4):
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Opis
znaczenia
gospodarczego
pracy
doktorskiej
0 – 35
i praktycznego zastosowania wyników badań w województwie
wielkopolskim.
Uzasadnienie przyznanej punktacji, w tym wskazanie braków/błędów w przypadku nieprzyznania
maksymalnej ilości punków (ok. 1 000 znaków, nie mniej niż 0,5 strony A4):
3.

RAZEM W CZĘŚCI I:

CZĘŚĆ II

4.

5.

6.

7.

0 – 60

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE DOKTORANTA W RAMACH KIERUNKÓW WSKAZANYCH
W § 3 pkt 2 REGULAMINU STYPENDIALNEGO:
Publikacje (wydane, w tym elektronicznie), do których
zalicza się:
autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism
naukowych opublikowanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 grudnia 2012 r.;
autorstwo lub współautorstwo publikacji w recenzowanych
materiałach
z
konferencji
międzynarodowych
uwzględnionych w Web of Science;
0 – 15
autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji
naukowych
w
czasopismach
międzynarodowych
lub krajowych innych niż znajdujące się na liście, o której
mowa wyżej;
autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych,
katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych,
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych.
(należy przyznać punkty wyłącznie za materiały wydane,
w tym wydane elektronicznie)
Wynalazki, do których zalicza się:
wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały
ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub
krajowych wystawach lub targach;
0–5
autorstwo
zrealizowanego
oryginalnego
osiągnięcia
projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;
udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe.
Konferencje, do których zalicza się:
wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych
konferencjach tematycznych;
0–5
udział w komitetach organizacyjnych konferencji krajowych
lub międzynarodowych;
członkostwo
w międzynarodowych
lub
krajowych
organizacjach i towarzystwach naukowych.
Projekty, dydaktyka, staże, do których zalicza się:
0–5
kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami
badawczymi lub udział w takich projektach;
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8.

9.

uczestnictwo w programach europejskich i innych
programach międzynarodowych lub krajowych;
udział w konsorcjach i sieciach badawczych;
kierowanie projektami realizowanymi we współpracy
z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych,
a w przypadku badań stosowanych we współpracy
z przedsiębiorcami;
osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki;
staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach
naukowych lub akademickich.
Nagrody, do których zalicza się:
międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność
naukową;
inne otrzymane nagrody i wyróżnienia.
Dodatkowa aktywność, do której zalicza się:
udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych
czasopism;
wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie
organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego,
podmiotów
realizujących
zadania
publiczne
lub
przedsiębiorców;
recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych
oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych
i krajowych.

0 – 40

SUMA PUNKTÓW

0 – 100

(Ekspert)

Zaakceptował: ............................................. data: ..........................................
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0–5

RAZEM W CZĘŚCI II

Sporządził: ..................................................data: ...........................................

(WUP w Poznaniu)

0–5

