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Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga – razina 2

Vrednovatelj projektnog prijedloga: Ime i prezime, titula, ustanova s koje je ocjenjivač, polje znanstvenog izbora
Naslov projektnog prijedloga:
Šifra projekta:

Molimo ocijenite sljedeće kriterije koristeći bodove od 1 do 5 pri čemu je:
1 - loše
2 - dovoljno
3 - dobro
4 - vrlo dobro
5 - izvrsno

Napomena: molimo koristiti isključivo cijele brojeve.
Kriterij 1: znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja Bodovi (1-5)
Kolika je važnost predložene teme tj. istraživačkoga pitanja u odnosu na
cijelo područje istraživanja?
Kakva je kvaliteta i inovativnost istraživačkoga plana? U kojoj je mjeri ovaj
projektni prijedlog kompetitivan u odnosu na već postojeća istraživanja
iste tematike?
Koliki je potencijal da rezultati projekta budu objavljeni u vrhunskim časopisima (u Q1 časopisima u
razmatranome području znanosti prema bazi Web of Science) ili u knjigama?
U kojoj mjeri proizlaze su istraživanja na projektu vezana za doktorsku disertaciju doktoranda
uključenog na projekt, (ako je član istraživačke grupe doktorand). Ako član istraživačke grupe nije
doktorand ova kategorija se ocjenjuje s 0 bodova.
Ukupno:

Kriterij 2: izvedivost projektnog prijedloga Bodovi (1-5)
Kako procjenjujete ostvarivost i utemeljenost radnog plana projekta.
(Prilikom ocjenjivanja uzmite u obzir planirano vrijeme, ciljeve, planirane rezultate i resurse koji su na
raspolaganju. Kolika je realističnost postavljenih ciljeva, točaka provjere i rezultata? Jesu li u
projektnome prijedlogu navedeni mogući rizici i način njihovoga rješavanja?)
Kako procjenjujete broj predviđenih suradnika s obzirom na planirani posao? Je li predviđeni broj
suradnika prevelik, premalen ili optimalan?
Kako procjenjujete usklađenost znanstvenih kvalifikacija suradnika/osoba u istraživačkoj grupi s
obzirom na planirani posao?
U kojoj je mjeri predložena metodologija prikladna i suvremena?
Ukupno:

Ukupno ostvareni broj bodova:

Glavne prednosti projektnog prijedloga (opisati s najmanje 50 riječi)
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Glavne slabosti projektnog prijedloga (opisati s najmanje 50 riječi)

Molimo ocijenite projektni prijedlog odabirući samo jednu od ponuđenih opcija (podebljati odabranu ocjenu):
Ocjena A – Projektni prijedlog zadovoljava postavljene kriterije i preporučujem ga za financiranje u ovom obliku (33 do 40
bodova).

Ocjena B – Projektni prijedlog zadovoljava dio postavljenih kriterija i zahtijeva određene dorade, ne predlažem financiranje
projektnog prijedloga u ovom obliku (25 do 32 bodova).

Ocjena C – Projektni prijedlog zahtjeva značajne promjene i nije prikladan za financiranje u postojećem obliku (manje od
25 bodova).

Potpis: ______________________

Datum: ______________________


