
 

 

 

 

Opole, 25 listopada 2022 

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do spraw stypendium 

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej, w którym uczestniczyli: 

1. Dr hab. Hynek Bohm, prof. UO 

2. Dr Bartosz Czepil 

3. Dr Marek Mazurkiewicz 

4. Dr Wojciech Opioła 

Na konkurs, w którym termin składania ofert ustalony był na 18 listopada 2022 roku, godz. 16:00, w 

terminie wpłynęła jedna oferta: 

Pani Karolina Czabanowska 

Żadna z ofert nie wpłynęła po terminie. 

Komisja, po zapoznaniu się z przesłaną przez kandydatkę dokumentacją, stwierdziła, że oferta została 

złożona w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, oraz iż kandydatka spełnia 

wymagania konkursu.  

W toku oceny, kandydatka otrzymała następującą liczbę punktów (punktacja i kryteria zgodne z 

Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych 

ze środków Narodowego Centrum Nauki): 

1. dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach 

/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej): 2 punkty (dobry) – jeden opublikowany 

artykuł w czasopiśmie uniwersyteckim (niepunktowanym), oraz przyjęty do recenzji jeden 

artykuł naukowy w czasopiśmie z listy ministerialnej, ponadto udział w dwóch ogólnopolskich 

konferencjach naukowych. 

2. osiągnięcia  wynikające  z  prowadzenia  badań  naukowych,  stypendia,  nagrody oraz  

doświadczenie  naukowe  zdobyte  w  kraju  lub  za  granicą,  warsztaty i szkolenia naukowe, 

udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej): 3 punkty (znaczące) – kilkukrotna 

laureatka stypendium rektora, działalność w uniwersyteckich mediach, udział w 

wydarzeniach, umiejętność pracy z metodami badawczymi, które będą używane w ramach 

realizacji projektu. 

3. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej):    

3 pkt (bardzo dobre): dyspozycyjność, doświadczenie w pracy z metodami audiowizualnymi i 

przy przeprowadzaniu i transkrypcji wywiadów, prawo jazdy. 

 



 

 

 

Łącznie: 8 punktów (70%) 

 

Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją oraz jego ocenie wnioskuje o przyznanie 

stypendium oraz zatrudnienie na jego podstawie w projekcie Pani Karoliny Czabanowskiej  

 

Podpisy członków Komisji: 

 

Hynek Böhm 

Bartosz Czepil 

Marek Mazurkiewicz 

Wojciech Opioła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


