
 
Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu na projekty przygotowania i wdrożenia nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich w ramach 
Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5. 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ  

wniosków złożonych do konkursu na projekty przygotowania i wdrożenia  
nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich 

 

Do etapu oceny merytorycznej dopuszczone zostaną tylko te wnioski, które spełnią wszystkie niżej wymienione kryteria 

LP. KRYTERIUM TAK (1) NIE (0) UWAGI 

1.  Wniosek dotyczy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.     

2.  Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany na formularzach, 
których wzory określono w regulaminie konkursu. 

   

3.   Wniosek został złożony: 
1) w terminie,  
2) w formie papierowej i elektronicznej,  
3) w wymaganej liczbie egzemplarzy. 

   

4.  W załączniku do wniosku znajdują się dwa budżety: 
1) szczegółowy budżet przygotowania nowego programu studiów 

doktoranckich; 
2) wstępny budżet wdrożenia nowego programu studiów 

doktoranckich i przeprowadzenia pierwszych dwóch lat studiów. 

   

5.  Nowy interdyscyplinarny program studiów doktoranckich zostanie 
przygotowany dla min. 15 doktorantów. 

   

6.  Wniosek zawiera opis koncepcji nowego programu studiów doktoranckich 
i celów kształcenia doktorantów. 
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7.  Wniosek zawiera opis wykorzystania doświadczenia międzynarodowego 
jednostki/ek w zakresie prowadzenia studiów doktoranckich i/lub wzorców 
międzynarodowych w projektowaniu nowego interdyscyplinarnego programu 
studiów doktoranckich. 

   

8.  Wniosek zawiera opis sposobu realizacji interdyscyplinarnego charakteru 
studiów.  

   

9.  We wniosku przedstawiono główne zasady wypłacania stypendium 
motywacyjnego „Wsparcie na starcie”. 

   

10.  Wniosek zawiera opis sposobu indywidualizowania procesu kształcenia.     

11.  Wniosek zawiera opis założeń rekrutacji doktorantów.     

12.  Wniosek zawiera opis sposobu wyłaniania opiekunów naukowych oraz ogólne 
zasady selekcji interdyscyplinarnych tematów badawczych (w przypadku, gdy 
przewiduje się rekrutację doktorantów do projektów). 

   

13.  Wniosek zawiera opis zasad ewaluacji postępów doktorantów.     

14.  Wniosek zawiera opis zasad ewaluacji opieki promotorskiej.     

15.  Budżety nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich nie 
przekroczyły łącznie kwoty 1 015 000 zł (w tym 15 000 zł kosztów własnych 
jednostki w postaci kosztów eksploatacji sal). 

   

16.   W przypadku badań eksperymentalnych jednostka zapewnia niezbędne 
finansowanie badań prowadzonych przez doktoranta przynajmniej na okres 
jednego roku. 

   

17.  Do wniosku dołączono list intencyjny (o ile był wymagany).     

18.  Do wniosku dołączono streszczenie.     

19.  Wniosek oraz oba budżety zostały podpisane przez Dziekana/Kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej. 

   

 

 


