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Karta oceny Kandydata/Kandydatki  
 

I. Karta oceny Doktoranta/Doktorantki PŁ (wyjazdy):  
 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki  

 
Kryteria formalne: 

Aktualny status Doktoranta/Doktorantki PŁ 
(potwierdzony na podstawie aktualnych danych PŁ) 

TAK  NIE  

Znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 
(potwierdzona na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki) 

TAK  NIE  

 
Kryteria merytoryczne: 

Kryterium Opis Liczba punktów 

I. Zakres tematyczny i sposób realizacji planowanej 
mobilności (maks. 40 pkt) 

Ocena charakterystyki i zasadności 
planowanych działań z uwzględnieniem 
rodzaju mobilności tj.: 
1. wartość naukowa zgłoszonego projektu z 

uwzględnieniem dyscypliny naukowej, w 
której Kandydat/Kandydatka realizuję 
pracę doktorską (do 10 pkt.); 

2. Ocena zasadności zgłoszonych w projekcie 
działań oraz adekwatności zaplanowanych 
kosztów i czasu mobilności (do 10 pkt.) 

3. Rodzaj mobilności (do 20 pkt.*): 
a. wykonanie części badań w ramach 

realizacji pracy doktorskiej, pozyskanie 
materiałów do pracy 
badawczej/artykułu naukowego (do 20 
pkt.) 

b. udział w krótkich formach kształcenia i 
szkoleniach (do 7 pkt.) 

c. aktywny udział w konferencji 
międzynarodowej (do 5 pkt.) 

d. udział w przygotowaniu 
międzynarodowego wniosku 
grantowego (do 5 pkt.) 

e. pozostałe formy kształcenia i inne 
aktywności spełniające wymogi 
programu, umożliwiające zwiększenie 
kompetencji (do 2 pkt.) 
 

*Kandydat/tka może otrzymać nie więcej niż 20 pkt. 
nawet jeśli suma pkt za realizację poszczególnych form 
kształcenia jest wyższa niż 20. 
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II. Przewidywane efekty planowanej mobilności 
oraz jej wpływ na rozwój naukowy i podniesienie 
kompetencji Kandydata/Kandydatki (maks. 20 pkt) 

1. Ocena uzasadnienia mobilności w 
kontekście potrzeb wynikających z 
realizacji pracy doktorskiej (do 8 pkt.) 

2. Ocena uzasadnienia mobilności w 
kontekście rozwoju naukowego 
Kandydata/Kandydatki (do 8 pkt.) 

3. Ocena przewidywanych efektów 
planowanej mobilności (np. publikacji 
naukowych, przygotowania 
międzynarodowych wniosków 
projektowych, podniesienia określonych 
kompetencji) (do 4 pkt.) 

 

III. Wpływ planowanej mobilności na zwiększenie 
współpracy i wymiany międzynarodowej w 
jednostce PŁ oraz renoma wybranego ośrodka 
naukowego lub grupy badawczej (maks. 15 pkt) 

1. Ocena stopnia w jakim proponowana  
mobilność przyczyni się do rozwoju 
współpracy międzynarodowej w danej 
jednostce PŁ  (do 10 pkt.) 

2. Renoma wybranego ośrodka naukowego 
lub grupy badawczej oraz ocena 
uzasadnienia wyboru tego ośrodka (do 5 
pkt.) 

 

IV. Dotychczasowy przebieg działalności naukowej 
lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe 
właściwe dla danej dyscypliny oraz etapu kariery 
naukowej (np. roku kształcenia i zaawansowania w 
przygotowaniu pracy doktorskiej) (maks. 20 pkt) 

1. Ocena dotychczasowych osiągnięć 
publikacyjnych, artystycznych lub 
wdrożeniowych Kandydata/Kandydatki 
właściwych dla danej dyscypliny 

2. Udział w projektach badawczych, 
wdrożeniowych i edukacyjnych, w tym 
międzynarodowych 

3. Inne osiągnięcia właściwe dla dyscypliny  
(do 5 pkt.) 

 

V. Kryterium pierwszego udziału w projekcie PROM 
realizowanym w PŁ (0 lub 5 pkt) 

1. Kandydat/Kandydatka, który uzyskał/a 
finansowanie w projekcie PROM – edycja 
2018/2019 otrzymuje 0 pkt. 

2. Kandydat/Kandydatka, który nie uzyskał 
finansowania w projekcie PROM – edycja 
2018/2019 otrzymuje 5 pkt. 

 

Łączna liczba punktów (maks. 100)  

Wniosek rekomendowany do dofinansowania                           TAK   
                           NIE   

Decyzja UKK zakwalifikowany/a    
lista rezerwowa         
wniosek odrzucony   
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I. Karta oceny Doktoranta/Doktorantki z zagranicy (przyjazdy):  
 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki  

 

Kryteria formalne: 
Aktualny status Doktoranta instytucji zagranicznej 
(potwierdzony na podstawie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez instytucję macierzystą Kandydata/Kandydatki) 

TAK  NIE  

Znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 
(potwierdzona na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki) 

TAK  NIE  

 
Kryteria merytoryczne: 

Kryterium Opis Liczba punktów 

I. Zakres tematyczny i sposób realizacji 
planowanej mobilności (maks. 30 pkt) 

Ocena charakterystyki i zasadności 
planowanych działań z uwzględnieniem 
rodzaju mobilności tj.: 
1. wartość naukowa lub dydaktyczna 

zgłoszonego projektu z uwzględnieniem 
dyscypliny naukowej, w której 
Kandydat/Kandydatka realizuję pracę 
doktorską lub realizuje pracę 
naukową/dydaktyczną (do 10 pkt.); 

2. Ocena zasadności zgłoszonych w projekcie 
działań oraz adekwatności zaplanowanych 
kosztów i czasu mobilności (do 10 pkt.); 

3. Rodzaj mobilności (do 10 pkt.*): 
a. wykonanie części badań w ramach 

realizacji pracy doktorskiej, pozyskanie 
materiałów do pracy 
badawczej/artykułu naukowego (do 10 
pkt.) 

b. udział w krótkich formach kształcenia i 
szkoleniach (do 5 pkt.) 

c. prowadzenie zajęć dydaktycznych (do 5 
pkt.) 

d. udział w przygotowaniu 
międzynarodowego wniosku 
grantowego (do 5 pkt.) 

e. udział w krótkich formach kształcenia i 
szkoleniach (do 5 pkt.) 

f. aktywny udział w konferencji 
międzynarodowej (do 5 pkt.) 

g. pozostałe formy kształcenia i inne 
aktywności spełniające wymogi 
programu, umożliwiające zwiększenie 
kompetencji (do 2 pkt.) 
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*Kandydat/tka może otrzymać nie więcej niż 10 pkt. nawet 
jeśli suma pkt za realizację poszczególnych form 
kształcenia jest wyższa niż 10. 

II. Przewidywane efekty planowanej mobilności 
oraz jej wpływ na rozwój naukowy i podniesienie 
kompetencji Kandydata/Kandydatki (maks. 15 
pkt) 

1. Ocena uzasadnienia mobilności w 
kontekście potrzeb wynikających z realizacji 
pracy doktorskiej (do 5 pkt.) 

2. Ocena uzasadnienia mobilności w 
kontekście rozwoju naukowego 
Kandydata/Kandydatki (do 5 pkt.) 

3. Ocena przewidywanych efektów 
planowanej mobilności (np. publikacji 
naukowych, przygotowania 
międzynarodowych wniosków 
projektowych, podniesienia określonych 
kompetencji) (do 5 pkt.) 

 

III. Wpływ planowanej mobilności na zwiększenie 
współpracy i wymiany międzynarodowej w 
jednostce macierzystej oraz renoma 
macierzystego ośrodka naukowego lub grupy 
badawczej (maks. 20 pkt) 

1. Ocena stopnia w jakim proponowana 
mobilność przyczyni się do rozwoju 
współpracy międzynarodowej pomiędzy 
jednostką macierzystą a Politechniką Łódzką 
(do 15 pkt.) 

2. Renoma macierzystego ośrodka naukowego 
lub grupy badawczej Kandydata/Kandydatki 
(5 pkt.) 

 

IV. Dotychczasowy przebieg działalności naukowej 
lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe 
właściwe dla danej dyscypliny oraz etapu kariery 
naukowej (np. roku kształcenia i zaawansowania 
w przygotowaniu pracy doktorskiej) (maks. 30 
pkt) 

1. Ocena dotychczasowych osiągnięć 
publikacyjnych, artystycznych lub 
wdrożeniowych Kandydata/Kandydatki 
właściwych dla danej dyscypliny 

2. Udział w projektach badawczych, 
wdrożeniowych i edukacyjnych, w tym 
międzynarodowych  

3. Inne osiągnięcia właściwe dla dyscypliny  
(do 5 pkt.) 

 

V. Kryterium pierwszego udziału w projekcie 
PROM realizowanym w PŁ (0 lub 5 pkt) 

1. Kandydat/Kandydatka, który uzyskał/a 
finansowanie w projekcie PROM – edycja 
2018/2019 otrzymuje 0 pkt. 

2. Kandydat/Kandydatka, który nie uzyskał 
finansowania w projekcie PROM – edycja 
2018/2019 otrzymuje 5 pkt. 

 

Łączna liczba punktów (maks. 100)   

Wniosek rekomendowany do dofinansowania                            TAK  
                           NIE   

Decyzja UKK zakwalifikowany/a    
lista rezerwowa         
wniosek odrzucony   

 


