
 

                                                              

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za 

granicą w 2013 r." 
 

 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 
w ramach projektu „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla 

młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji 
(Obwód Kaliningradzki)” 

 
DANE KANDYDATA (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………… 
 
OCENIAJACY:…………………………………………………………………………………………………... 
 

Deklaracja bezstronności  
 
Oświadczam, że: 
Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu 
przysposobienia opieki lub kurateli z kandydatem. 
Nie pozostaję z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności. 
 

……………………………………………. 
(Data i podpis oceniającego) 

 
Część I Ocena formalna 

 
Lp. Kryteria formalne TAK NIE N/D 

1 Czy formularz rekrutacyjny został złożony w terminie?    

2 Czy formularz rekrutacyjny został wypełniony na odpowiednim druku?    

3 Czy formularz rekrutacyjny jest podpisany przez osobę upoważnioną i 
opatrzony datą złożenia wniosku? 

   

4 Czy wszystkie punkty formularza rekrutacyjnego są wypełnione?     

5 Czy kandydat jest zamieszkuje na terenie objętym projektem?    

 
Zaznaczenie odpowiedzi NIE w Karcie Oceny skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 

 
 
Rekomenduję do oceny merytorycznej 
 
………………………………………………………... 

Data i podpis 

 
Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 
 
………………………………………………………... 

Data i podpis 
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Część II Ocena merytoryczna 
 
 
Lp. Kryteria dostępu TAK NIE N/D 

1 Czy kandydat zamieszkuje na terenie objętym projektem (Białoruś, Litwa, 
Rosja – Obwód Kaliningradzki, Ukraina)? 

   

2 Czy kandydat jest osobą w wieku 18-25 lat?    

3 Czy kandydat uczęszcza na uczelnię wyższą?    

4 Czy kandydat deklaruje posiadanie polskich korzeni?    

 
Zaznaczenie odpowiedzi NIE w Karcie Oceny skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn niespełnienia 
przez kandydata kryteriów dostępu. 

 
Lp. Kryteria merytoryczne Maksymalna liczba 

punktów 
Przyznana liczba 
punktów 

1 umotywowanie udziału w wizycie,  10  

2 przynależność do lokalnych organizacji lub 
zrzeszenia, np. samorządu studenckiego 

10  

SUMA 20  

 
 
 
 

Rekomenduję zakwalifikowanie do projektu 
 
………………………………………………………... 

Data i podpis 

 
Nie rekomenduję zakwalifikowania do projektu 

 
………………………………………………………... 

Data i podpis 

 
 

Część III Informacje dodatkowe podane przez kandydata w formularzu 
rekrutacyjnym 
 

Lp. Informacje dodatkowe TAK NIE N/D 

1 Czy kandydat posiada ważny paszport?    

2 Czy kandydat posiada wizę?    

3 …..    

4 …..    

 

 


