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imię i nazwisko kandydata  imię i nazwisko oceniającego 

  
  

 

 GRUPA I - OSIĄGNIĘCIA 

Lp. 
Obszary oceny meryto-

rycznej 

Kryteria oceny 
Punktacja przyznawana na podstawie  

danych zawartych  we wniosku 

Zakres 
punktacji 

(0-5) 
Waga 

Przyznane 
punkty 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1. Publikacje 

Premiowane są publikacje wykraczające poza uczelnię macierzystą, w czasopismach, pracach 
zbiorowych lub publikacjach pokonferencyjnych. Szczególnie premiowane będą publikacje za-
graniczne. Na przyznaną punktację wpływ będzie mieć także publikacja w języku obcym. 
Jeśli kandydat uzyskał zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych punkty 
za publikację w jednym z czasopism wskazanych ww. wykazie to za każde 20 punktów przy-
sługuje mu 1 punkt w kryterium. 

 3  

2. Badania 

Ocenie podlega zaangażowanie indywidualne jak i w zespole badawczym, zgodnie z podziałem 
badań na podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz w obszarze medycyny z podziałem na 
eksperyment leczniczy i badawczy oraz badania kliniczne. Szczególnie premiowane będą bada-
nia w zespołach międzynarodowych oraz wdrożeniowych i klinicznych. 

 3  

3. Kultura i sztuka 

Premiowana jest działalność kulturalna lub artystyczna o jak najszerszym zasięgu (przyjmuje 
się skalowanie zasięgu w postaci: miasta Opole, region, kraj, świat) w tym np. wystawy prac 
kandydata, projekcje, publikacje, wernisaże, itp.). 
Niższą punktację otrzymuje wykazanie jedynie przynależności do organizacji zajmujących się 
działalnością kulturalną lub artystyczną lub bierne uczestnictwo w ich działaniach. 

 3  
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 GRUPA I - OSIĄGNIĘCIA 

Lp. 
Obszary oceny meryto-

rycznej 

Kryteria oceny 
Punktacja przyznawana na podstawie  

danych zawartych  we wniosku 

Zakres 
punktacji 

(0-5) 
Waga 

Przyznane 
punkty 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

4. Koła naukowe 
Premiowana jest aktywna działalność oraz zaangażowanie w pracę kół naukowych. Niższą 
punktację otrzymuje wykazanie jedynie przynależności do koła naukowego lub bierne uczest-
nictwo w działaniach koła. 

 2  

5. Sympozja i konferencje 

Wystąpienia na konferencjach i sympozjach o jak najszerszym kręgu odbiorców. Premiowany 
jest zwłaszcza czynny udział - osobiste wygłoszenie referatów. Niżej punktowane jest współ-
autorstwo referatu wygłaszanego podczas konferencji. Punktowany jest także udział w sesjach 
posterowych, przy czym istotne jest, na podstawie opisu we wniosku i wykazania w załączni-
kach, rozróżnienie wystąpień z tym samym lub różnymi posterami podczas konferencji. 

 2  

6. Nagrody i wyróżnienia 
Premiowane są nagrody (przyznawane przez instytucje publiczne, fundacje i stowarzyszenia a 
także przez prywatnych fundatorów) o jak najszerszym zasięgu tj. w konkursach ogólnopolskich 
lub międzynarodowych w tematyce zgodnej z celami programu. 

 2  

7. 
Działalność popularyza-
torska 

Aktywne podejmowanie działań na rzecz popularyzowania nauki, sportu, kultury, sztuki czy 
zdrowia wśród różnorodnych grup odbiorców. Oceniania będzie aktywności w prasie, radiu, 
telewizji i internecie jak i poprzez bezpośredni kontakt z odbiorcą. W formule indywidualnej 
jak we współpracy z NGO czy jednostkami publicznymi. M. in. poprzez konkursy, turnieje i 
olimpiady, a także inne stałe, cykliczne lub okazjonalne imprezy, takie jak festiwale, zawody 
czy działalność odczytowa (odczyty, wykłady, prelekcje, spotkania) lub redaktorska (kanały 
społecznościowe, witryny informacyjne, wydawnictwa). 

 1  

8. Inne formy działalności 
Na podstawie szczegółowego opisu (zamieszczonego przez Kandydata we wniosku) ocenie 
podlegać będą inne formy działalności lub zaangażowania składające się na znaczące osiągnię-
cia Kandydata. Nie będzie punktowane uczestnictwo i ukończenie kursów lub  szkoleń. 

 1  

    RAZEM  
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GRUPA II - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA LUB NA RZECZ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO 

Lp. 
Obszary oceny merytorycz-

nej 

Kryteria oceny 
Punktacja przyznawana na podstawie  

danych zawartych  we wniosku 

Zakres 
Punktacji 

(0-5) 
Waga 

Przyznane 
punkty 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1. 
Fundacje i stowarzyszenia, wo-
lontariat 

Premiowana jest aktywna działalność w fundacjach i stowarzyszeniach oraz trwała ak-
tywność w ramach wolontariatu. Zaangażowanie oraz podejmowane działania muszą 
być szczegółowo opisane we wniosku. 
Niższą punktację otrzymuje wykazanie jedynie przynależności do fundacji i stowarzy-
szeń lub bierne uczestnictwo w ich działaniach lub sporadyczne działania wolontariac-
kie. 

 3  

2. Samorząd studencki 

Premiowana jest aktywna działalność w ramach samorządu studenckiego. Zaangażowa-
nie oraz podejmowane działania muszą być szczegółowo opisane we wniosku. 
Niższą punktację otrzymuje wykazanie jedynie przynależności do samorządu studenc-
kiego lub bierne uczestnictwo w jego działaniach. 

 2  

3. 
Organizacje studenckie (np. 
rady wydziałów, parlament stu-
dentów, itp.) 

Premiowana jest aktywna działalność w ramach organizacji studenckich. Zaangażowa-
nie oraz podejmowane działania musza być szczegółowo opisane we wniosku. 
Niższą punktację otrzymuje wykazanie jedynie przynależności do organizacji studenc-
kich lub bierne uczestnictwo w ich działaniach. 

 1  

    RAZEM  
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PODSUMOWANIE 

Lp. Obszary oceny merytorycznej 
Kryteria oceny 

Punktacja przyznawana na podstawie  
danych zawartych  we wniosku 

Zakres 
punktacji 

Waga 
Przyznane 

punkty 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1. Łączna punktacja grupa I Na podstawie oceny w ramach kryteriów właściwych dla tej grupy osiągnięć  -  

2. Łączna punktacja grupa II Na podstawie oceny w ramach kryteriów właściwych dla tej grupy osiągnięć -  

3. 
Inne kierunki studiów ukoń-
czone lub realizowane równole-
gle  

Kryterium dodatkowe. 0-1 2  

4. Opinia dziekana Kryterium dodatkowe. 0-1 1  

 RAZEM  

 
 


