Kritéria hodnotenia

Hodnotiteľ obdržal ku každému hodnotenému:
1.
2.
3.
4.

nominačný hárok
projekt dizertačnej práce (DP)
referencie (minimálne dve)
životopis

Hodnotiteľ hodnotí 3 časti:
A. Vedecký profil
B. Kvalita projektu dizertačnej práce
C. Vedecký potenciál nominovaného
Každá časť sa skladá z niekoľkých kategórií, ktoré sú bodované maximálne 10, 5 alebo 3
bodmi. Pri každej kategórii si prosím pozrite maximálny počet bodov, ktorý v nej
môžete priradiť.
Pri kategóriách s väčšou váhou je použitá 10 bodová škála, avšak so zachovaním 5-ich
slovných vyjadrení.

Legenda k systému bodovania:

10 - 9b –
8 - 7b –
6 - 5b –
4 - 3b –
2 - 1b -

viac ako veľmi presvedčivé
veľmi presvedčivé
presvedčivé
akceptovateľné
nepresvedčivé

5b –
4b –
3b –
2b –
1b -

viac ako veľmi presvedčivé
veľmi presvedčivé
presvedčivé
akceptovateľné
nepresvedčivé

3b – presvedčivé
2b – akceptovateľné
1b - nepresvedčivé

0 b – veľmi nepresvedčivé / neuvedené
x,5 b - polovičné hodnoty nepoužívajte!
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A. Vedecký profil
Podklad tvorí:
•
•

Vedecký profil ( VI. časť projektu DP)
Profesionálny štruktúrovaný životopis

Hodnotí sa každá z nasledovných oblastí:
1. publikačná činnosť ( max. 10 bodov)
- rozsah a kvalita vlastnej publikačnej činnosti žiadateľa v domácich a zahraničných
odborných časopisoch, publikáciách, zborníkoch;
2. účasť na vedeckých fórach ( max. 5 bodov)
- frekvencia účasti a prezentácia na odborných domácich a medzinárodných fórach
(konferencie, semináre atď.), zahraničných stážach;
3. zapojenie v riešiteľských kolektívoch (max. 5 bodov)
- miera zapojenia doktoranda v rámci riešiteľských kolektívov grantových programov
univerzít, projektov z fondov EÚ atď. (vrátane úspešnosti, aktuálne realizovaných
grantov);
4. ocenenia (max. 3 body)
- udelené ocenenia, získané vedecké štipendiá, prípadne iné relevantné skutočnosti
obohacujúce vedecký profil nominanta.

B. Kvalita projektu dizertačnej práce
Podklad tvorí:
•

Projekt dizertačnej práce ( V. časť projektu DP)

Hodnotí sa každá z nasledovných oblastí:
1. význam výskumu (max. 5 bodov)
- potenciálny význam výskumu v oblasti - otvára výskum nové dôležité vedecké horizonty?
Je originálny a tvorivý?
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2. relevantnosť stanovených cieľov (max. 10 bodov)
– reflektuje projekt aktuálne problémy v danej oblasti, sú ciele dostatočne ambiciózne,
prípadne idúce výrazne nad rámec súčasného stavu (napr. vrátane inter /
transdisciplinárnych presahov, vývoja nových alebo použitia netradičných koncepcií
a/alebo prístupov)?
3. metódy riešenia (max. 5 bodov)
- je použitá metodika výskumu komplexná a vhodne stanovená?
4. finančné nároky a realizačný harmonogram (max. 3 body)
- sú odhadované finančné nároky na dokončenie dizertačnej práce primerané a reálne?
- sú plánované aktivity dobre koncipované? / jasnosť a komplexnosť realizačného
harmonogramu (postupov doktoranda) viažuceho sa k dokončeniu dizertačnej práce;
5. zhodnotenie projektu DP (max. 10 bodov)
- priekopníckosť a demonštrácia nezávislého myslenia a schopnosť presahovať súčasné
poznatky / celkové zhodnotenie časti B.

C. Vedecký potenciál nominanta
Podklad tvorí:
•
•
•

vyjadrenie školiteľa (nominačný hárok)
sebahodnotenie doktoranda/ky ( IV. časť projektu DP)
predložené referencie (každý predložil minimálne dve)

Hodnotí sa každá z nasledovných oblastí:

1. dôvody nominácie (max. 3 body)
- zhodnotenie potenciálu nominanta školiteľom;
2. sebahodnotenie nominanta (max. 3 body)
- preukázaná miera kritickosti v sebahodnotení doktorandom;
3. akademické referencie (max. 5 bodov)
- relevantnosť referencie – miera zainteresovanosti referujúceho k oblasti výskumu,
k nominovanému, individuálny prístup k podaniu referencie;
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