Załącznik 2 do Regulaminu
„Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku transport kolejowy Wydziału Transportu
Politechniki Śląskiej nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.03.01.00-00-S191/17

KARTA OCENY KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU
Projekt „Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku transport kolejowy Wydziału
Transportu Politechniki Śląskiej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym i jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Imię i Nazwisko kandydata/tki
Numer zgłoszenia

I.

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia i nie jestem
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z kandydatem/tką na uczestnika /czkę
projektu. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Politechnikę Śląską i wycofania się z oceny złożonych dokumentów.
2. Nie pozostaję z kandydatem/tką na uczestnika /czkę projektu w taki stosunku prawnym lub
faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Politechnikę Śląską i wycofania się z oceny złożonych dokumentów.
3. Zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.

………………………………………………

…………………………………..………………………………………………..

(Miejscowość, data)

(Podpisy osób dokonujących oceny)
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I.

OCENA FORMALNA

L.P
1.

KRYTERIA FORMALNE ( przykładowe)
Spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie:
a) Kandydat/-ka posiada status studenta Politechniki Śląskiej
b) Kandydat/-ka w roku akademickim 2017/2018 jest studentem/ką 3 lub 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I/II
stopnia, na jednym z następujących kierunków studiów
realizowanych w Politechnice Śląskiej, na wydziale Transportu
tj.: Transport Kolejowy
c) -……………………………………….;

TAK

NIE

Uzasadnienie:
2. kompletność i poprawność wypełniania formularza zgłoszeniowego
Uzasadnienie:

II.

OCENA MERYTORYCZNE

L.P
KRYTERIA MERYTORYCZNE ( przykładowe)
3.

Średnia ocen z poprzedniego semestru (… pkt )/
Średnia ocen ze studiów (… pkt )/
Średnia ocen z przedmiotów specjalistycznych (… pkt )

Uzasadnienie:
4.

Znajomość języka angielskiego ( 0-10) (… pkt )

Uzasadnienie:

5.

Członkostwo w organizacjach i kołach naukowych (… pkt )/
Aktywność naukowa (… pkt )/
udział w szkoleniach, konferencjach, obozach naukowych (… pkt)/
zaangażowanie w rozwój uczelni: koła naukowe, samorząd (… pkt)

Uzasadnienie:

6.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (… pkt )

Uzasadnienie:
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PRZYZNANA
LICZBA PUNKTÓW

7.

Mężczyzna/kobieta(… pkt )

Uzasadnienie:

8.

Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną (… pkt )

Uzasadnienie:

9.

Zrealizowane staże przemysłowe (… pkt )/
Brak doświadczenia zawodowego (…. pkt.)/
Nieuczestniczenie we wcześniej realizowanych programach stażowych
(…. pkt.)/

Uzasadnienie:
10. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (… pkt )/
Indywidualne predyspozycje i motywacja (… pkt )
odpowiedzi kandydata na pytania z wiedzy zdobytej na kier. (… pkt.)
Uzasadnienie:

SUMA PUNKTÓW przyznanych podczas oceny merytorycznej

______________________

_____________________________

Miejscowość i data

Podpis /-y osób dokonujących oceny
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