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Załącznik nr 2 
do regulaminu „Konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe  

proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P” 
 

Karta Oceny Formalnej 
 

Numer wniosku  
Data wpływu  
Temat wykładu 
 
 

 

Wnioskodawca(y)   
 

Oceniający  
Deklaracja poufności i bezstronności 
Niniejszym oświadczam, że: 

 nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,  

 nie znajduję się w konflikcie interesu w stosunku do wniosku powierzonego mojej ocenie,  
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych 

mi 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 stronom trzecim.  

Toruń, dnia ……………………………                                 ………………………………………………… 
 

  

Lp. Ocena formalna wniosku 
Ocena 

Uwagi 
TAK NIE 

Wymogi formalne - wniosek 

1.  Czy wniosek został złożony w terminie określonym  
w regulaminie konkursu? 

   

2.  Czy wniosek jest kompletny?    

 2.1. Temat zgłaszanego wykładu     
2.2. Opis merytoryczny wykładu     

a)  2.3. Liczba punktów ECTS    

b)  2.4. Sposób zaliczenia    

c)  2.5. Skrócony opis wykładu    

d)  2.6. Pełny opis wykładu    

e)  2.7. Literatura    

f)  2.8. Efekty uczenia się    
g)  2.9. Metody i kryteria oceniania    
h)  2.10 Zakres tematów    
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i)  2.11. Metody dydaktyczne    
j)  2.12. Udział poszczególnych autorów w przygotowanie i 

realizację wykładu.  
   

Wymogi formalne – wnioskodawcy 

3.  Czy wnioskodawca jest zatrudniony na UMK?    

 wnioskodawca 1    

 wnioskodawca 21    

 wnioskodawca 32    

4.  Czy wnioskodawca posiada stopień naukowy lub tytuł 
doktora habilitowanego? 

   

 wnioskodawca 1    

 wnioskodawca 21    

 wnioskodawca 32    

5. Czy wnioskodawca posiada udokumentowany dorobek 
dydaktyczny ? 

   

 wnioskodawca 1    

 wnioskodawca 21    

 wnioskodawca 32    

Wymogi formalne – projekt 

5.  Czy przedstawiony wykład ma charakter 
interdyscyplinarny? 

   

6.  Czy proponowany jest 30-godzinny wykład?     

Decyzja w sprawie poprawności wniosku 

7.  Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i może 
zostać przekazany do oceny merytorycznej? 

   

                                                
1 wypełnia się tylko w przypadku gdy 30-godzinny cykl wykładów zgłoszony jest przez zespół dwuosobowy 
2 wypełnia się tylko w przypadku gdy 30-godzinny cykl wykładów zgłoszony jest przez zespół trzyosobowy 
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Dalsze postępowanie w przypadku niekompletnego wniosku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data i podpis  

 
  
 


