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Formulár záverečnej oponentúry projektu KEGA



Meno, priezvisko a tituly
Názov pracoviska
Vedúci projektu:


Člen riešiteľského kolektívu:


Člen riešiteľského kolektívu:


Člen riešiteľského kolektívu:


Člen riešiteľského kolektívu:




Zloženie oponentskej rady pri záverečnej oponentúre 

 
Meno, priezvisko a tituly
Názov pracoviska
Predseda oponentskej rady:


1. oponent projektu:


2. oponent projektu:


3. oponent projektu (projekt nad 33 194 €):


Zástupca, ktorý je odborníkom v danej oblasti:


Zástupca, ktorý je odborníkom v danej oblasti:


Iný člen*:


Iný člen*:





Dátum konania:

Miesto konania:

Podpis predsedu oponentskej rady:




* V zložení oponentskej rady pri záverečnej oponentúre iným členom sa myslí delegovaný člen príslušnej komisie KEGA alebo delegovaný člen MŠ SR, ak zadávateľom konkrétnej témy riešenia bolo MŠ SR, alebo akýkoľvek iný člen podľa rozhodnutia predsedu oponentskej rady pri záverečnej oponentúre.

Závery oponentskej rady pri záverečnej oponentúre

1. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov:
a) komplexné posúdenie dosiahnutých výsledkov riešenia projektu za celé obdobie riešenia projektu
b) posúdenie celospoločenských prínosov dosiahnutých v oblasti školstva, pedagogiky alebo tvorivého umenia
c) posúdenie konkrétnych výstupov, ktoré vznikli počas riešenia projektu, t. j. zhodnotenie publikácií, nových metodík a technologických postupov výučby, nových pedagogických dokumentov, umeleckých diel, umeleckých výkonov a ďalších aktivít, ktoré sa uskutočnili pri riešení projektu




























2. Hodnotenie výdavkov a hospodárenia pri riešení projektu:
a) posúdenie účelnosti, efektívnosti a primeranosti použitia finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu za celé obdobie riešenia projektu


3. Hodnotenie oponentskej rady k splneniu plánovaných (celkových i čiastkových) cieľov a úloh vedúceho projektu za celé obdobie riešenia projektu:
a) splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)
b) splnil ciele výborne
c) splnil ciele
d) nesplnil ciele




4. Oponentská rada sa vyjadruje o návrhu na vyplatenie odmien členom riešiteľského kolektívu:
a) odporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu
b) neodporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu
c) vedúci projektu nepredložil návrh na vyplatenie odmien členom riešiteľského kolektívu






Oponentské posudky

Oponentský posudok č. 1:






















Oponentský posudok č. 2:






























Oponentský posudok č. 3 (projekt nad 33 194 €):






























