OCENJEVALNI LIST ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN UMETNIŠKIH PROJEKTOV
Naslov projekta ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Akronim projekta ______________________________________________________________
Prijavitelj _____________________________________________________________________
OZNAČITE USTREZEN TIP PRIJAVE
raziskovalni projekt
preliminarna študija
priprava prijave razvojnega ali raziskovalnega projekta
umetniški projekt
Ali so člani raziskovalne skupine (razen študentov) vključeni v vsaj eno od raziskovalnih skupin Inštituta za
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo Pedagoške fakultete.
o DA
o NE
Izključujoč pogoj.
Ali je prijavitelj vključen v raziskovalne projekte oz. programsko skupino, iz katerih bi bilo možno plačati
stroške predlaganega projekta oz. je ustrezno utemeljil zakaj to ni mogoče?
o DA
o NE
Ali je predlagani projekt pomemben za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija UL PEF?
o DA
o NE
Če predlagani projekt ni pomemben za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija UL PEF,
se vloga zavrne.
Ali je prijavitelj (vodja) že imel odobren projekt oziroma je sodeloval v odobrenih projektih na prejšnjih
internih razpisih UL PEF?
o DA
o NE
Ocenjevalec izhaja iz podatkov v projektni prijavi in pregleda preteklih prijav, ki ga vodi
komisija.
Če je odgovor na gornje vprašanje DA, ocenite rezultate prejšnjih projektov.
št. točk: 1

2

3

4

5

Za prijavitelje brez prejšnjih prijav je izhodiščna ocena 3, uspešno oz. neuspešno zaključeni projekti pa
oceno lahko zvišajo ali znižajo.
METODOLOŠKA USTREZNOST NAČRTA PREDLAGANEGA PROJEKTA (raziskovalni problem, raziskovalna
vprašanja, cilji oz. hipoteze)
št. točk:

1

2

3

4 5

TEORETIČNA UTEMELJITEV PREDLAGANEGA PROJEKTA (teoretična izhodišča, uporabljene znanstvene
reference ipd.)
št. točk: 1

2

3

4

5

ČASOVNI NAČRT PROJEKTA (razčlenjenost projekta v posamezne faze, časovna izvedljivost projekta ipd.)
št. točk: 1 2 3 4 5
PREDVIDENI REZULTATI PROJEKTA (predvidene znanstvene reference, število objav, vrsta objav ipd.)
št. točk:

1 2

3

4

5

FINANČNA STRUKTURA PROJEKTA (ustreznost utemeljitve stroškov, racionalna raba sredstev itd.)
št. točk:

1 2

3

4

5

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE (reference članov projektne skupine, interdisciplinarna sestava projektne
skupine, vključenost študentov):
št. točk:

1 2

3

4

5

Če v predlaganem projektu ne sodelujejo študentje, je največje številno možnih točk pri
tem kriteriju 3.
SKUPNA OCENA: ______________ / 35 točk
VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV: ________________ EUR
VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV: _________________ EUR
Višina odobrenih sredstev se izračuna glede ustreznost utemeljitve stroškov.
Opisna utemeljitev višine odobrenih sredstev (član komisije obvezno izpolni v primeru, da višina
odobrenih sredstev ni ista, kot je višina zaprošenih sredstev).

Kraj in datum

Podpis člana Komisije
___________________________________

