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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację kooperacyjnych  

prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 

 

Procedura oceny wniosku o przyznanie mikrograntów 
w ramach projektu 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
 

Wnioski  złożone w formie papierowej wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w §2 ust. 2 
Regulaminu podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. Ostateczna 
lista pracowników otrzymujących mikrogranty wraz z listą rezerwową zostaje zatwierdzona przez Radę Instytutu 
Mechaniki i Informatyki Stosowanej.  
 
I etap Ocena Wniosków przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 

1. Z oceny wniosku jest wyłączony członek Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów, który jest 
jednocześnie promotorem pracy dyplomowej. 

2. Przy ocenie wniosku uwzględnić należy: 
a) Skrócony opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej 
b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 

dyplomowej studenta, którego promotorem jest wnioskodawca  
c) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań 

uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa 
kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania 
rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta we współpracy z przedsiębiorstwem. 

 
3. W ramach oceny merytorycznej przyznać należy tylko pełne punkty. 

 
4. Oceniający winni uwzględnić w szczególności oceny poszczególnych pozycji wniosku: 

a) Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień  pracy dyplomowej 
Ocena dokonywana jest na podstawie analizy zasadności założeń pracy, stopnia zaawansowania pracy, 
idei pracy, celu pracy, przedstawionej metodologii badań.  
Punktacja od 0 do 5 pkt, przy czym: 
5 pkt – opis kompleksowy, 
0 pkt – brak zwięzłego opisu, opis niewystarczający. 

 
b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 

dyplomowej studenta, którego promotorem jest wnioskodawca  
Punktacja od 0 do 6 pkt przy czym: 
max 6 pkt – przedstawienie w sposób bardzo szczegółowy korzyści jakie wynikać będą dla 
przedsiębiorstwa z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników oraz możliwości wykorzystania rozwiązań 
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opisanych w pracy dyplomowej w działalności gospodarczej; szczegółowo przedstawiona koncepcja pracy, 
zakres prac dyplomanta we współpracy z przedsiębiorstwem oraz szczegółowy opis przewidzianych 
rezultatów  
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla przedsiębiorstwa 

c)  Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań    
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w obszarach strategicznych służących rozwojowi 
województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP)  
Punktacja od 0 do 3 pkt przy czym: 
3 pkt – przedstawienie w sposób szczegółowy korzyści jakie wynikać będą dla województwa kujawsko-
pomorskiego z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników oraz możliwości wykorzystania rozwiązań 
opisanych w pracy dyplomowej w działalności gospodarczej, szczególnie w odniesieniu do RSI WKP 
(wskazanie w które punkty RSI wpisuje się zakres pracy dyplomowej) 
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla województwa kujawsko-
pomorskiego. 

 
d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 

służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w przedsiębiorstwach 

 
Ocenie podlega nawiązana przez pracownika IMIS współpraca z przedsiębiorstwem/ami prowadzącymi 
działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
Zweryfikować należy wagę nawiązanej współpracy dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz to 
czy zakres nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem obejmuje prace prowadzone przez dyplomanta w 
ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej oraz czy planowane jest wdrożenie otrzymanych wyników 
przez przedsiębiorstwo.  
Punkty mogą zostać przyznane za umowy indywidualne lub umowy zawarte pomiędzy uczelnią 
a przedsiębiorstwem pod warunkiem, iż pracownik naukowo-dydaktyczny załączy do umowy zaświadczenie 
z uczelni potwierdzające, że w ramach umowy zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem współpracuje i 
wdraża badania ściśle związane z tematyką pracy dyplomowej, której jest promotorem. 
 
Maksymalna liczba punktów jaka może zostać przyznana w ramach tego punktu za przedłożone umowy 
potwierdzające współpracę to 6 pkt. Liczba punktów nie podlega sumowaniu, przyznana zostaje punktacja 
za najwyżej ocenioną umowę, przy czym:  

6 pkt – jeżeli: 
 pracownik (promotor) współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-

pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;   
 współpraca potwierdzona jest poprzez udokumentowany produkt typu wspólny patent, 

wzór użytkowy, zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego; 
 umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w tym wykorzystanie 

wyników z pracy dyplomowej przez przedsiębiorstwo/a z podaniem organizacyjnych, 
technologicznych, finansowych lub innych korzyści; 

 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest dyplomant.  
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4 pkt – jeżeli: 
 pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
 umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w tym wykorzystanie 

wyników pracy dyplomowej, której wnioskodawca jest promotorem przez 
przedsiębiorstwo/a z podaniem organizacyjnych, technologicznych, finansowych lub innych 
korzyści; 

 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest dyplomant.  
 

2 pkt – jeżeli: 
 pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest dyplomant.  

 
0 pkt - opis i, lub nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem nie dotyczy badań prowadzonych w 
ramach pracy dyplomowej. W umowie brak jest wskazania zakresu prac, za które odpowiedzialny jest 
dyplomant  

 
5. Na karcie oceny merytorycznej ustala się liczbę przyznanych punktów w ramach ocen cząstkowych, 

uzasadnia się ją w sposób opisowy oraz ustala łączną ich liczbę.  
6. Maksymalną liczbę punktów przyznanych w ramach pozycji wniosku podlegających ocenie określa 

poniższa tabela (zgodnie §5 ust. 2 Regulaminu). 

Lp. Pozycje wniosku podlegające ocenie Liczba punktów 
od min do max 

1 Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej 
od 0 do 5 

2 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych 
w pracy dyplomowej studenta, którego promotorem jest wnioskodawca od 0 do 6 

3 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-pomorskiego po wykorzystaniu 
rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w obszarach strategicznych służących 
rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP)  

od 0 do 3 

4 Opis i udokumentowanie współpracy z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta we współpracy z 
przedsiębiorstwem 

od 0 do 6 

Łączna liczba punktów 20 pkt 

 

7. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 

a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) data, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej, 
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d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców - uszeregowanie wg liczby przyznanych punktów (nr wniosku, 
imię, nazwisko pracownika, temat pracy dyplomowej, liczba punktów) 

e) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
f) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

 
 
II etap Opracowanie ostatecznej listy pracowników którzy otrzymali mikrogranty wraz z listą rezerwową 
przez Radę Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
 

1. Na potrzeby posiedzenia Rady IMIS przekazane zostaną do wglądu wszystkie wnioski, które zostały 
poddane ocenie oraz protokół z posiedzeń Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów.  

2. Członkowie Rady IMIS swoje przybycie potwierdzą na liście obecności. 
3. Posiedzenia Rady IMIS będą ważne w sytuacji, gdy uczestniczyć w nich będzie min 51 % liczby 

członków. 
4. Każdy z członków Rady IMIS będzie mógł przyznać maksymalnie jeden punkt strategiczny 

ocenianemu wnioskowi, w sytuacji gdy wnioskodawcy otrzymają tę samą, graniczną liczbę punktów. 
5. Uzasadnienie z przyznanych punktów strategicznych zostanie zapisane w protokole z posiedzenia 

Rady IMIS. 
6. Rada IMIS przedstawi listę rankingową wniosków  
7. Przewodniczący Rady IMIS jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i 

przejrzystości oceny wniosków. 
8. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział członkowie Komisji do Oceny 

Kooperacyjnych Prac Dyplomowych (mikrograntów) bez możliwości przyznawania punktów 
strategicznych. 

9. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział pracownicy projektu 
„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”,  bez możliwości 
przyznawania punktów strategicznych. 
 

 


