
Карта за оценка

за подбор на членове на целевата група

за финансиране на едномесечна визита 

по Дейност 8: 

„Изграждане на устойчиви механизми и подпомагане на мобилността на целевата група за научни

изследвания във водещи инфраструктури в ЕС и достъп до специализирано оборудване“ 

по проект BG05M2OP001-2.009-0028 

"Постигане на оптимална среда за обучение, научни  изследвания, иновации и устойчиво развитие

на човешкия капитал в сферата на химическите науки: 

Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", 

Факултет по химия и фармация при СУ "Св. Кл. Охридски"

Име, Фамилия:

Позиция в целевата група:

Подборът  на  кандидатите  за  членове  на  целевата  група  ще  се  извършва  само  за

кандидатите,  които  са  подали  в  срок  необходимите  и  указани  в  обявата

документи и оперативният екип е потвърдил тяхното административно

съответствие!  

№ Критерий
Брой
точки

Оценка

1.

Съответствие  на  подаденото  от  кандидата  научно  предложение  с
тематиката, върху която кандидатът работи в момента и желае да бъда
подпомогнат?

1. Напълно съответства
2. Съответства приблизително
3. Не съответства

3
2
1

2. Наличие на покана от приемащата страна / организация Да / Не

3. Място на провеждане на визитата
1. Университет 3
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2. Научен център
3. Научно звено в частния сектор 

3
1

4.
6.

Достъп до уникално научно оборудване Да / Не

5.
Съществуващо сътрудничество (съвместни научни съобщения)

1. Публикация **
2. Постер *** 
3. Реализиран проект 

5
3
1

6.
Реализирана мобилност в приемащата страна (група)* 

1. От 6 месеца до 2 години 
2. От 1 до 6 месеца

5
3

7.

Длъжност на кандидата
1. Докторант
2. Постдокторант /Асистент / Гл. асистент
3. Доцент / 
4. Професор

4
3
2
1

Праг на допустимост: 7 т.
* предишни посещения в последните 5 години; програма Еразъм+ не се включва
** всяка публикация носи по 3 точки
*** всеки постер носи по 1 точка

Общ брой получени точки от кандидата: 

Оценител:
(Име, фамилия и подпис)
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