
         Załącznik nr 3 

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW 

ubiegających się o Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów 
 
KRYTERIA FORMALNE: 

 

1. UPRAWNIENIE  

Ocena uprawnienia osoby ubiegającej się o Grant 

Spełnienie jednego z uprawnień udziału w aplikowaniu o Grant:  

a/ uzyskanie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej 

b/ uzyskanie w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym 100% punktów możliwych do uzyskania 

c/ prowadzenie indywidualnych prac badawczych lub artystycznych o wysokim poziomie 

merytorycznym.  

Uprawnienia wynikające z pkt. a i b dotyczą studentów pierwszego roku, 

rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia  pierwszego stopnia lub 

jednolite magisterskie. Uprawnienie wynikające z pkt. c dotyczy studentów 

rozpoczynających co najmniej drugi rok studiów lub pierwszy rok studiów  drugiego 

stopnia. Oceny tego kryterium dokonuje Komisja Grantowa w systemie SPEŁNIA/NIE 

SPEŁNIA. Spełnienie warunku  jest równoznaczne z uzyskaniem 1 punktu. 

 

2. ZASADNOŚĆ PLANOWANYCH KOSZTÓW. 

Ocena prawidłowości kosztorysu  

Zasadność ponoszenia  poszczególnych kosztów ujętych w kosztorysie, w tym właściwa 

struktura budżetu, zasadność kosztów poszczególnych zadań względem ich zakresu 

merytorycznego. Oceny tego kryterium dokonuje Opiekun studenta oraz Komisja 

Grantowa w systemie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Spełnienie warunku  jest równoznaczne 

z uzyskaniem  1 punktu na każdym poziomie oceny. 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

 

      1.Wartość naukowa projektu: 

W ramach tego kryterium ocenie podlega: 

a/ cel projektu,  z uwagi na jego naukowy charakter lub związek z nauką, poszerzaniem 

horyzontów, 

b/ przewidywane efekty i korzyści, które mają być osiągnięte, 

c/ harmonogram działania. Ocenie podlegają ramy czasowe przewidziane na dane 

działanie lub czas potrzebny na osiągnięcie określonego (założonego) rezultatu na danym 

etapie realizacji. 

Oceny ze względu na to kryterium dokonuje Opiekun studenta oraz Komisja Grantowa 

uwzględniając możliwość uzyskania w każdym z pkt. a, b, c  liczby punktów 0-5 na 

każdym poziomie oceny. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania łącznie 

15 pkt. na każdym poziomie oceny. 

 



 

2. Innowacyjność ścieżki kształcenia  
Preferowane będą projekty proponujące oryginalne i nowatorskie ścieżki kształcenia, 

rozwiązania nastawione na niestandardowe działania jak również niestandardowe 

efekty końcowe. Oceny ze względu na to kryterium dokonuje Opiekun studenta oraz Komisja 

Grantowa. Możliwość uzyskania  0-5 pkt. na każdym poziomie oceny.  

 

3. Poziom naukowy wnioskodawcy 

Kryterium to dotyczy wyłącznie studentów od drugiego roku lub studentów od pierwszego 

roku studiów drugiego stopnia. Oceny dokonuje  Komisja Grantowa. 

Elementem oceny jest średnia ocen uzyskana w poprzednim roku akademickim. Średnia ocen 

uprawniająca do otrzymania punktów to co najmniej 4,0. Liczba punktów odpowiada 

wartości uzyskanej średniej. Średnie ocen poniżej 4,0 otrzymują 0 pkt. 

 

 

 

 

 


