
 

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o finansowanie badań SBAD-MK na WIMiFT: 

Ocena 
projektu i 

jego wpływ 
na aktualny 
stan wiedzy 

Cel i 
poziom 

naukowy 
badań 

Oczekiwane 
rezultaty i 
efekty  

Ocena 
Dorobku 
Zespołu 
Badawczego 

Kosztorys  
wniosku 
wraz z 
uzasadnieni
em kosztów  

Sprawozdanie z 
poprzedniego 
realizowanego 
proj. 

∑ 

(0-10 pkt.) (0-10 pkt.) (0-10 pkt.) (0-10 pkt.) (0-5 pkt.) (-5;0;5 pkt.) 50 

 

1. Ocena innowacyjności projektu i jego wpływ na aktualny stan wiedzy – wartość naukowa zadań 

badawczych objętych wnioskiem – max 10 pkt. 

a. max 3 pkt. za opis aktualnego stanu wiedzy  

b. max 4 pkt. za opis wpływu planowanych badań na aktualny stan wiedzy 

c. max 3 pkt. za innowacyjność projektu, uzasadnioną przez Autora w treści projektu 

2. Cel i poziom naukowy badań – max 10 pkt. 

a. max 3 pkt. za sformułowanie celu projektu  

b. max 2 pkt. za dobór właściwych metod pomiarowych oraz środków do realizacji projektu 

c. max 2 pkt. za kompletność planu badań 

d. max 3 pkt. za sprecyzowanie zadań niezbędnych do osiągnięcia celu projektu 

 

3. Oczekiwane rezultaty i efekty – max 10 pkt. 

a. max 1 pkt. za aktywny udział w konferencji krajowej oraz 2 pkt. za udział w konf. 

międzynarodowej  

b. max 2 pkt. za artykuł w recenzowanym czasopiśmie  

c. max. 3 pkt. za możliwość zastosowania wyników prac w praktyce wymaga uzasadnienia (np. 

planowane zgłoszenie patentowe) 

d. max 1 pkt za planowany staż badawczy  

e. max 1 pkt. za przygotowanie wniosku o nowy projekt zewnętrzny (2 pkt. za wskazanie 

konkretnego konkursu) 

 

4. Ocena dorobku zespołu badawczego (w dwóch ostatnich latach kalendarzowych, tj. 2020-2021). Suma 

punktów uzyskanych przez zespół badawczy jest dzielona przez liczbę jego członków – max 10 pkt. // 

punkt ma charakter deklaratywny – weryfikacja przy recenzji projektu 

a. max 1 pkt. za aktywne uczestnictwo w konferencji / projekcie związanym tematycznie ze 

zgłaszanym projektem 

b. 2 pkt. za każdą publikację z listy A/patent/wdrożenie/licencję/wzór użytkowy/zastosowanie 

gospodarcze; 1 pkt. za każdą inną publikację – max 10 pkt. 



 

 

c. max 2 pkt. za staż zagraniczny /1 pkt. za staż krajowy (pobyt w ośrodku badawczym lub 

przemysłowym, którego celem była realizacja badań naukowych) // minimalna długość stażu 

1 miesiąc 

d. max 1 pkt. za kurs/szkolenie związane tematycznie ze zgłaszanym projektem 

5. Kosztorys wniosku wraz z uzasadnieniem kosztów – max 5 pkt. 

a. max 2 pkt. za adekwatność planowanych nakładów w stosunku do opisanych zadań (co jest 

potrzebne?) 

b. max 1 pkt. za szczegółowość budżetu (1 pkt. - duża, 0 pkt. - mała) 

c. max 1 pkt. za zasadność zaplanowanych kosztów (wysokość poszczególnych kwot) 

d. max 1 pkt. za adekwatność zaplanowanych kosztów do planowanych wyników 

 

Ocena dla wnioskującego składa się z uśrednionej oceny komisji w każdym z podpunktów oraz komentarza 

słabych i silnych stron złożonego wniosku. Dostęp do powyższych danych będzie możliwy na prośbę 

wnioskującego po terminie ogłoszenia wyników konkursu. Ogólnodostępny wynik oceny projektów zawierać 

będzie jedynie listę uśrednionych wyników końcowych sumy. 


