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 Załącznik nr 12 do Regulaminu 
Karta oceny merytorycznej  

zgłoszenia 
Pracownika Przedsiębiorstwa (PP) 

 
I część 

 
 

Lp. Kryteria dodatkowe 

1. 
 

Płeć pracownika przedsiębiorstwa Kobieta 
5 pkt 

Mężczyzna 
0 pkt 

 

2. 

 

Wiek pracownika przedsiębiorstwa w momencie zgłaszania się do 
projektu 

do 30 roku życia    

 - 3 pkt 

powyżej 45 roku 

życia   - 2 pkt 

 

 

3. 
Staż pracy pracownika przedsiębiorstwa na podstawie umowy o pracę 
(liczba w latach, zatrudnienie na podstawie umów o pracę u wszystkich 
dotychczasowych pracodawców) 

 

do 5 lat 
4 pkt 

 

Liczba zdobytych punktów:

 
 
 

II część 
 

 

Lp. Kryteria merytoryczne 

0 
Wybrane laboratorium  UJK 
(z listy dostępnej na stronie 
projektu) 

 

1 

 

Zgodność branży przedsiębiorstwa, w którym pracownik przedsiębiorstwa 
jest zatrudniony z badaniami prowadzonymi przez laboratorium Uczelni w 
którym planowany jest staż. 

0 - 10 pkt. 
 

2 Wykształcenie i wiedza kierunkowa 0 - 10 pkt.  

3 Doświadczenie zawodowe 0 - 15 pkt.  

4 Sposoby wdrażanie innowacyjności w swojej firmie (w obecnym przedsiębiorstwie ) 0 - 15 pkt.  

5 
Dodatkowe informacje, uwagi (np. uprawnienia, programy, projekty, znajomość języków 
obcych, kursy, szkolenia itp.) 

0 - 10 pkt. 
 

 
 

6 
Zakres tematyki i badań proponowanych podczas odbywania stażu z wyszczególnieniem 
badań w zakresie głównych specjalizacji określonych w dokumencie „Innowacyjne 
specjalizacje województwa świętokrzyskiego” 

0 - 10 pkt. 
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7 Wielkość przedsiębiorstwa 

mikro  – 20 pkt. 
małe    –  7 pkt 
średnie – 3 pkt. 
duże     – 1 pkt. 

 

8 

Uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w stażu lub szkoleniu 
(potrzebę przeprowadzenia badań w laboratoriach uczelni, korzyści, oczekiwania lub 
rezultaty jakie uzyska przedsiębiorstwo - z uwzględnieniem wpływu na rozwój kluczowych 
specjalizacji Woj. Świętokrzyskiego) 

0 - 15 pkt. 

 

Liczba zdobytych punktów  
 
 

 
 
 

III Część  
 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej 
 
 

Na podstawie dostarczonych informacji i łącznej liczby punktów  Komisja Rekrutacyjna w dniu ……….. 201… roku postanowiła  
 

zakwalifikować TAK NIE 

imię ………………………………….……… 

 
nazwisko ……………………………………………… 

 
 

do udziału w programie stażowym 1 2 

 
 
 
uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Funkcja/Jednostka (pełna nazwa) Reprezentant (imię/ nazwisko) Podpis 

   

   

   

   

   

 
 
 


