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  Załącznik nr 2a 

Instrukcja wypełniania recenzji projektu 

Tabela obrazująca wymaganą liczbę punktów w danym kryterium. Aby zaliczyć projekt do określonej 

grupy musi on uzyskać wskazaną minimalną liczbę punktów w każdym kryterium oceny. 

KRYTERIA OCENY/ OCENA 
PROJEKT 

WYRÓŻNIAJĄCY 
PROJEKT 

BARDZO DOBRY 
PROJEKT DOBRY 

PROJEKT SŁABY 

(jeżeli chociaż jedno 
z kryteriów osiągnie 

wskazaną poniżej 
liczbę punktów) 

Ocena poziomu 
naukowego projektu 

4 pkt 3pkt co najmniej 2 pkt poniżej 2 pkt 

Ocena innowacyjności  
projektu 

2 pkt 2 pkt co najmniej 1 pkt lub 0 pkt 

Ocena możliwości 
wykonania projektu 

3 pkt 3 pkt co najmniej 2 pkt lub poniżej 2 pkt 

Łącznie 9 pkt 8 pkt od 5 do 7 pkt od 0 do 4 pkt 

  

KRYTERIA OCENY  PROJEKTU      ocena punktowa 

1. Ocena poziomu naukowego projektu       (od 0 do 4 pkt.) 

 [] 4 pkt.  Doskonały, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w 

wydawnictwach/czasopismach rangi światowej, znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) lub, 

w przypadku HS, na porównywalnej (o ile mają zastosowanie). Hipoteza badawcza przedstawiona w 

projekcie została jasno, logicznie i wiarygodnie sformułowana. Planowane metody badawcze oraz parametry 

do zbadania zostały wybrane w sposób doskonały. 

[] 3 pkt.  Bardzo dobry, po zakończeniu wyniki projektu mają szansę na publikację w 

wydawnictwach/czasopismach głównego nurtu dla danej dziedziny, z których część znajduje się na liście 

Journal Citation Reports (JCR) lub, w przypadku HS, na porównywalnej (o ile mają zastosowanie). Hipoteza 

badawcza przedstawiona w projekcie została jasno, logicznie i wiarygodnie sformułowana. Planowane 

metody badawcze oraz parametry do zbadania zostały wybrane w sposób bardzo dobry. 

[] 2 pkt. Dobry, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w wydawnictwach /czasopismach 

specjalistycznych. Hipoteza badawcza przedstawiona w projekcie jest wiarygodna, natomiast można mieć 

pewne drobne zastrzeżenia co do przejrzystości i logiki jej sformułowania. Planowane metody badawcze oraz 

parametry do zbadania zostały wybrane w sposób prawidłowy, ale można byłoby zastosować w projekcie 

lepsze metody badawcze i parametry. 

[] 1 pkt. Przeciętny, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w wydawnictwach 

/czasopismach o zasięgu lokalnym. Hipoteza badawcza przedstawiona w projekcie została sformułowana nie 

do końca jasno i logicznie, można też  próbować podważyć jej wiarygodność. Planowane metody badawcze 

oraz parametry do zbadania zostały wybrane w sposób ogólnie prawidłowy, ale można podważać ich 

wiarygodność w niektórych elementach projektu. 
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[] 0 pkt. Słaby, małe szanse na publikację wyników. Hipoteza badawcza przedstawiona w projekcie została 

sformułowana niejasno, nielogicznie i mało wiarygodnie. Planowane metody badawcze oraz parametry do 

zbadania zostały wybrane w sposób daleko odbiegający od właściwego. 

 

2. Ocena innowacyjności  projektu        (od 0 do 2pkt.) 
[] 2 pkt. Projekt nowatorski. Hipoteza, na której opiera się projekt jest oryginalna. Projekt cechuje 
nowatorskie podejście do rozwiązania problemu opisanego w projekcie  
[] 1pkt. Projekt zawierający elementy nowatorskie. Hipoteza, na której opiera się projekt nie jest całkowicie 

oryginalna. Projekt w pewnym ograniczonym zakresie cechuje nowatorskie podejście do rozwiązania 

problemu opisanego w projekcie. 

[] 0 pkt. Projekt pozbawiony elementów nowatorskich. Hipoteza, na której opiera się projekt nie jest 

oryginalna. Projekt pozbawiony jest nowatorskiego podejścia do rozwiązania problemu opisanego w 

projekcie. 

 
3. Ocena możliwości wykonania projektu       (od 0 do 3 pkt.) 
[] 3 pkt. Bardzo dobra. W projekcie zostały zdefiniowane nowatorskie narzędzia do weryfikacji hipotezy, w 

tym odnoszące się np. do liczebności grupy badanej (moc badania), modelu badania (badanie 

obserwacyjne/interwencyjne), przyjętych testów statystycznych, etc. Dostępne są w projekcie wszelkie środki 

osobowe (eksperci) oraz inne zasoby (w tym zakładane grupy pacjentów do badań), aby z sukcesem 

zrealizować projekt i osiągnąć zakładane cele. Przeprowadzenie zaplanowanych badań na zaplanowanej 

grupie osób / zwierząt jest całkowicie realne. 

[] 2 pkt. Dobra. W projekcie zostały zdefiniowane adekwatne narzędzia do weryfikacji hipotezy, w tym 

odnoszące się np. do liczebności grupy badanej (moc badania), modelu badania (badanie 

obserwacyjne/interwencyjne), przyjętych testów statystycznych, etc. Dostępne są w projekcie wszelkie 

podstawowe środki osobowe (eksperci) oraz inne podstawowe zasoby (w tym zakładane grupy pacjentów do 

badań), aby móc zrealizować projekt i osiągnąć zakładane cele. Przeprowadzenie zaplanowanych badań na 

zaplanowanej grupie osób / zwierząt jest realne, po wniesieniu pewnych niewielkich zmian do projektu. 

[] 1 pkt. Słaba. W projekcie nie zostały zdefiniowane do końca adekwatne narzędzia do weryfikacji hipotezy, 

w tym np. nie została przyjęta odpowiednia liczebność grupy badanej (moc badania), model badania 

(badanie obserwacyjne/interwencyjne), właściwe testy statystyczne, etc. W projekcie nie została wiarygodnie 

przedstawiona dostępność podstawowych środków osobowych (eksperci) oraz innych zasobów (w tym 

zakładanych grup pacjentów do badań), aby z sukcesem zrealizować projekt i osiągnąć zakładane cele. 

Przeprowadzenie zaplanowanych badań na zaplanowanej grupie osób / zwierząt jest mało realne. 

[] 0 pkt. Brak możliwości realizacji projektu.  

 


