Załącznik nr 2 do Regulaminu Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018

SZCZEGÓŁOWY PROCES GŁOSOWANIA I PRZYZNAWANIA
DOFINANSOWANIA Z DUŻEJ PULI
§1. Głosowanie i zliczanie głosów
1.

Organami oceniającymi projekty w ramach Dużej Puli są:
1) Członkowie RKN na posiedzeniu oceniającym, zwanym dalej
Głosowaniem;
2) Komisja Oceniająca (zwana dalej Komisją), składającą się
z maksymalnie 5 członków, pod warunkiem, że byli oni obecni
podczas posiedzenia oceniającego. W skład Komisji wchodzić
mogą:
a) Prorektor ds. Studenckich PW,
b) Członkowie Zarządu RKN,
c) Przewodniczący KD.

2.

Po stworzeniu rankingu wszystkich punktów przyznanych podczas
Głosowania dla danego projektu, 10% najniższych i 10% najwyższych
sum punktów uzyskanych przez projekt jest odrzucanych. Jeżeli 10%
liczby głosów jest liczbą niecałkowitą, liczbę głosów odrzucanych
zaokrągla się w górę.

3.

Końcowa ocena projektów biorących udział w Dużej Puli ma formę
rankingu szeregującego projekty od ocenionego najlepiej do
ocenionego najgorzej (zwany dalej Rankingiem Końcowym).

4.

Ranking Końcowy powstaje na podstawie rankingu ustalonego przez
Głosowanie oraz rankingu ustalanego przez Komisję, zgodnie ze
wzorem:
R=0,8×RG+0,2×RK
gdzie:
R – nota końcowa uzyskana przez projekt,
RG – (miejsce w rankingu) ustalonym przez Głosowanie,
RK – (miejsce w rankingu) ustalonym przez Komisję.
Projekty są szeregowane według rosnącej wartości not końcowych. Za
najlepiej oceniony uznaje się projekt którego nota końcowa jest
najmniejsza.

5.

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej
pozycji w Rankingu Końcowym, kolejność w Rankingu ustalana jest
według not uzyskanych przez projekty w Głosowaniu. W przypadku
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równoważnej
oceny
projektów
przez
Głosowanie,
decyzję
o pierwszeństwie projektów podejmuje Komisja Oceniająca.
6.

Komisja Oceniająca ustala ranking projektów w trakcie zamkniętych
obrad po Posiedzeniu Oceniającym. Komisja Oceniająca przy
głosowaniu na każdy z projektów ma do dyspozycji liczbę punktów
odpowiadającą maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia
podczas Posiedzenia Oceniającego przez jedno Koło.

7.

Każdy z członków Komisji Oceniającej ma taką samą liczbę punktów
do dyspozycji, przy czym w przypadku, gdy wynikiem podziału jest
liczba niecałkowita, jest ona zaokrąglana w dół.
§2. Przyznawanie dofinansowania

1.

W ramach Dużej Puli nie są przyznawane dofinansowania w kwocie
innej niż wnioskowana.

2.

Przewodniczący RKN ogłasza Ranking Projektów nie później niż 7 dni
od Posiedzenia Komisji Oceniającej.

3.

Przewodniczący RKN ogłasza Listę Dofinansowanych z Dużej Puli
Projektów najpóźniej razem z ogłoszeniem podziału środków
pomiędzy Dużą i Małą Pulę.

4.

Dofinansowanie przyznaje się w kolejności ustalonej przez Ranking
Projektów. Kolejność projektów w Rankingu Projektów nie może
zostać zmieniona.

