KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU
Projenin Başlığı

:

Projenin Süresi

:

Projenin Türü

:

Projenin Toplam Maliyeti :
Talep Edilen BAP Desteği :

Hakem:
Ünvanı, Adı, Soyadı :
Üniversitesi
:
Fakültesi ve Bölümü:
E-mail adresi
:

İmza:
Tarih:

İNCELEME SONUCU

/ / 201..

:

Proje önerilen haliyle desteklenmeli

: (

)

Proje önerisi ekte belirtilen değişiklikler yapılmak kaydıyla desteklenebilir

: (

)

Proje önerilen haliyle desteklenecek nitelikte değildir

: (

)

PROJE TÜRLERİ:
A-1-Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri
Müfredatın, eğitim ve öğretimde kullanılan alt yapı, araç ve yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik proje önerileridir.
A-2-Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezlerini Destekleme Projeleri
Daha önceden TÜBİTAK ARDEB Destek Programına başvurusu yapılmış, ancak “özgün değer yetersizliği” dışında farklı bir gerekçe
gösterilerek reddedilmiş, tez yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile değerlendirmeye alınan, doktora tezi çalışmalarına yönelik kısmi
destek sağlanan, düşük bütçeli proje önerileridir.
A-3-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme Projeleri
Bu programda bilimsel ve teknolojik içerikli uygulamalı ve/veya temel Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Destek kapsamı; alt yapı,
araştırmada kullanılacak sarf malzemelerin temini, araştırmada kullanılacak hizmet alımları ve projede görevlendirilecek bursiyerlerin
burs ücretleri çerçevesindedir.
B-1-Çok Disiplinli Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Projeleri
Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesini destekleyecek, birden
fazla disiplini içeren bilimsel ve teknolojik araştırma projeleridir.
C1-Bölgesel Sorunların Çözümlerini Destekleme Projeleri
Bilimsel çalışmalar ile bölgesel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak projeler.
C2-Bölgenin Sosyal ve Kültürel Yapısını Araştırma Projeleri
Bölgenin sosyal ve kültürel yapısını araştırmaya yönelik projeler.

Not: Lütfen inceleme sonucunuzu ( X ) ile işaretleyiniz.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU
(Lütfen ilgili kutuyu X ile işaretleyiniz..)

EVET

HAYIR

1- Projenin konusu özgün mü?
2- Projenin amacı ve hedefleri açık bir şekilde belirtilmiş mi?
3- Projenin amacı bilimsel bakımdan yeterlimidir?
4- KOÜ BAP Projelerinin desteklenmesinde projenin bilime, ekonomiye,
teknolojiye, sanata ve kültür alanlarından en az birine katkı yapabilecek
olması zorunludur. Bu katkı proje önerisinden açıkça anlaşılmakta mıdır?
5- Projenin kuramsal temeli yeterli düzeyde ayrıntılı mı?
6- Yeterli literatür araştırması yapılmış mı?
6- Projenin araştırma yöntemi güncel ve geçerli mi?
7- Projenin araştırma yöntemi amacı ile tutarlı mı?
8- Zaman iş-cetvelinde yer alan işler ve iş süreleri proje araştırma yönetimi
ile uyumlu ve gerçekçi mi?
9- Üniversitedeki ve diğer araştırma birimlerindeki yararlanılacak araştırma
olanakları açıkça belirtilmiş mi?
10- Projenin içeriği ve proje ekibinin niteliği belirtilen ”proje türü” ne
uygun mu?
*Görüşünüzü belirtiniz
Lütfen görüşlerinizi ve önerilerinizi belirtiniz. (Sayfa gerektiğinde yeteri kadar uzatılabilir)
Öneri veya Değişiklik Yapılması İstenen Noktalar:

Proje bütçesinin ayrıntılı değerlendirilmesi ve varsa öneriler:

Projenin genel değerlendirmesi için aşağıda verilen kriterlere göre puanlama yapınız.
(Çok iyi: 4, İyi: 3, Geliştirilmeli: 2 , Yetersiz:1)
Özgün Değer:
Yaygın Etki:
Yapılabilirlik:
Not: Proje kabulü için en az toplam 8 puan ve özgün değeri en az 3 puan olmalıdır.

KISMEN*

