Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku
Formularz Zgłoszeniowy
Część A – Zgłoszenie Udziału

Nazwa Koła
Skład Zarządu Koła Naukowego
podpis

Prezes

podpis

Z-ca Prezesa

podpis

Skarbnik
e-mail:

KONTAKT

tel.:
Opiekun Naukowy
podpis

Imię i nazwisko
Opiekuna
Naukowego
Czy Koło Naukowe ?

Tak

Nie

Posiada status Studenckiego Koła Naukowego?
Jest zarejestrowane w AGH?
Posiada aktualny statut?
Posiada złożone i przyjęte przez odpowiedniego
Pełnomocnika Rektora AGH Sprawozdanie ze swojej
działalności za ostatni rok kalendarzowy podlegający
ocenie?
Pełnomocnik
Rektora AGH

Podpis
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Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku
Część B - Kwestionariusz Oceny

SUMA PUNKTÓW
Kwestionariusz oceny
I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
(45%):
a.

publikacje – punktowane w MNiSW

b.

publikacja bez punktacji MNiSW w
konferencjach międzynarodowych publikacja bez punktacji MNiSW w
konferencjach krajowych
udział z referatem lub posterem, ale bez
publikacji w konferencjach międzynarodowych
udział z referatem lub posterem, ale bez
publikacji w konferencjach krajowych nagroda przyznana na konferencji
międzynarodowej

c.
d.

e.
f.

Punktacja

1pkt./referat/poster,
I miejsce - 8 pkt.,
II miejsce - 4 pkt.,
III miejsce - 2 pkt.
I miejsce - 4 pkt.,
II miejsce - 2 pkt.,
III miejsce - 1 pkt.
5 pkt. za każdy grant,
3 pkt za każdy projekt

prowadzenie własnego Grantu Rektora AGH
prowadzenie innego projektu (projektu innego
niż Grant Rektora AGH)
organizacja konferencji
5 pkt./konferencję,
organizacja warsztatu lub szkolenia otwartego
2pkt./warsztat/szkolenie
4 pkt./obóz,
organizacja własnego obozu naukowego
Suma przyznanych punktów obszaru działalności naukowej I:
II. OBSZAR DZIAŁANOŚCI
DYDAKTYCZNEJ (15%) :

b.
c.
d.

e.

prowadzenie pokazu

f.

przeprowadzenie wymiany studenckiej z
uczelnią zagraniczną

Wartość
końcowa
(n*0,15)

2pkt./referat/poster,

h.
i

przygotowanie nowego pod względem
merytorycznym programu warsztatu, szkolenia,
lekcji
przygotowanie nowego pod względem
merytorycznym programu pokazu
prowadzenie merytoryczne szkolenia lub
warsztatu
prowadzenie lekcji w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i średnich

Punkty
uzyskane (n)

2pkt./publikację,

nagroda przyznana na konferencji
ogólnopolskiej

a.

Wartość
końcowa
(n*0,45)

wg punktacji
MNiSW/publikację,
2pkt./publikację,

g.

j.
k.
l.

Punkty
uzyskane (n)

3pkt./warsztat/szkolenie
/lekcja
3 pkt./pokaz
3 pkt./warsztat/
szkolenie
2pkt./każde 45min
warsztat/ każde 45 min
szkolenie
1 pkt./pokaz trwający
minimum 15 minut
3 pkt./wyjazd/ przyjazd
1 osoby
2

g.

2. pkt./wyjazd do
przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do
każdego zakładu
zakładu przemysłowego
Suma przyznanych punktów obszaru działalności dydaktycznej II:

III. OBSZAR DZIAŁANOŚCI
REPREZENTACYJNEJ (15%) :
a.

b.

c.

Wartość
końcowa
(n*0,15)

Punkty
uzyskane (n)

Wartość
końcowa
(n*0,15)

Punkty
uzyskane (n)

Wartość
końcowa
(n*0,10)

organizacja i prowadzenie eventów
przygotowanie 3 pkt.,
promocyjnych dla AGH, macierzystego
aktywne uczestnictwo
Wydziału, Katedry, kół naukowych
promocyjne 1 pkt.
reprezentacja/ambasadorstwo AGH/ wydziału
2 pkt./przedsiębiorstwo/
podczas wyjazdów do przedsiębiorstw innych
jednostka
jednostek
reprezentacja/ambasadorstwo przedsiębiorstw
2 pkt./przedsiębiorstwo/
lub innych jednostek w AGH
jednostka
Suma przyznanych punktów obszaru działalności reprezentacyjnej III:
IV. OBSZAR DZIAŁANOŚCI
ORGANIZACYJNEJ (15%):

a.

liczba członków każde

b.

ilość spotkań koła w roku
każde 5 spotkań = 1pkt.
Suma przyznanych punktów obszaru działalności organizacyjnej IV:

10 osób = 1 pkt.

V. INNE OBSZARY DZIAŁANOŚCI (10%):
a.

Punkty
uzyskane (n)

działania niestandardowe, "innowacyjne", nie
maksymalnie 5 pkt.
mieszczące się w kategoriach I-V
Suma przyznanych punktów innych obszarów działalności V:

Czytelny podpis Zarządu Koła Naukowego

Czytelny podpis Opiekuna Naukowego

Prezes …………………………………………………...

…………………………………………………………

Z-ca Prezesa …………………………………………….
Skarbnik ………………………………………………….

*Załącznik wymagany – wyjaśnienie przyznanych punktów każdej sfery.
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