Organizatorzy

Szczegółowy opis kryteriów oceny prac konkursowych dla I etapu Konkursu
Materiały dla Komisji Konkursowej
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie ” Kielce 1.06.2016 r.

Kryterium
Poprawność przyjętej
koncepcji i kompleksowość
ujęcia tematu

Strona ekonomiczna
przedsięwzięcia

Rynek zbytu i
konkurencyjność
przedsięwzięcia
Atrakcyjność i nowatorstwo
proponowanych rozwiązań

Ochrona środowiska

Zaspokojenie potrzeb
rynkowych

Estetyka pracy/prezentacji

Oceniamy:
Zgodność pracy z tytułem i jasno określony cel
przedsięwzięcia
Poprawność wykonanych badania i obliczenia dla
osiągnięcia zakładanego celu
Całościowe opracowanie tematu tzn. czy obejmuje
wszystkie aspekty zagadnienia (projekt, wykonanie,
utrzymanie)
Uwzględnienie obowiązujących przepisów
Poprawność przyjętych cen materiałów, kosztów wykonania
i założone zyski (prowadzenie obliczeń w cenach
bieżących, podane źródło informacji)
Trwałość przyjętej koncepcji i koszty utrzymania w
przyjętym okresie - min 5 lat
Profesjonalność w wykonaniu obliczeń (kosztorysu,
przyjętych wzorów)
Uwzględnienie sytuacji rynkowej, konkurencyjność,
rynek zbytu, analiza barier wejścia
Pokazanie możliwości zastosowań (uniwersalność
rozwiązania)
Nowoczesność rozwiązania (innowacyjność) w Polsce
Nowoczesność rozwiązania (innowacyjność) na świecie
Zawartość oryginalnego wkładu autora/ów (opisy, wnioski,
nietypowe badania/obliczenia, nowe sposoby
badań/obliczeń)
Uwzględnienie obowiązujących przepisów

Punkty
0-3
0-4
0-3

0-3
0-2

0-3
0-3
0-4
0-2
0-3
0-3
0-4

0-3

Zastosowanie materiałów z recyklingu

0-2

Zastosowanie materiałów ekologicznych / uzasadnienie
przyjętego rozwiązania pod względem ekologicznym
Uwzględnienie sytuacji rynkowej
Pokazanie wielkości rynku zbytu
Pokazanie możliwości zastosowań (uniwersalność
rozwiązania)
Jakość opracowania (strona tytułowa, spis treści, opis,
obliczenia, wnioski, podsumowanie)
Zawartość pracy, przejrzystość dokonywanych obliczeń i
opisów
SUMA PUKTÓW max=

0-3
0-3
0-3
0-4
0-3
0-2
60

*) UWAGA! Jeśli praca zawiera więcej niż 20% objętości w postaci kopii cudzych tekstów (fragmentów książek,
publikacji itp.) przepisanych dosłownie (plagiaty), to od całkowitej sumy punktów należy odjąć -15 pkt.

Organizatorzy

Szczegółowy opis kryteriów oceny prac konkursowych dla II etapu Konkursu
Materiały dla Komisji Konkursowej
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie ” Kielce 1.06.2016 r.

Kryterium
Strona ekonomiczna
przedsięwzięcia

Strategia rozwoju i szansa
powodzenia przedsięwzięcia

Zaspokojenie potrzeb
rynkowych

Przyjęte założenia
marketingowe

Estetyka pracy/prezentacji

Oceniamy:
Poprawność przyjętych cen materiałów, kosztów wykonania
i założone zyski (prowadzenie obliczeń w cenach
bieżących, podane źródło informacji)
Trwałość przyjętej koncepcji i koszty utrzymania w
przyjętym okresie - min 5 lat
Profesjonalność w wykonaniu obliczeń (kosztorysu,
przyjętych wzorów)
- nowoczesność tematyki
- niepowtarzalność tematyki (rzadkość występowania
tematu)
- trafność sformułowania tematu w stosunku do potrzeb
branży drogowej
Uwzględnienie sytuacji rynkowej
Pokazanie wielkości rynku zbytu
Pokazanie możliwości zastosowań (uniwersalność
rozwiązania)
Kto jest adresatem pomysłu (dla kogo są największe
korzyści: wykonawca, inwestor, użytkownik)
Do kogo skierowana jest oferta (uzasadnienie i
argumentacja)
Plan działań marketingowych (propozycja promowania
produktu)
Jakość opracowania (strona tytułowa, spis treści, opis,
obliczenia, wnioski, podsumowanie)
Zawartość pracy, przejrzystość dokonywanych obliczeń i
opisów
Sposób i trafność umieszczonych informacji na planszach
(3 plansze B1)
Sposób wykonania makiety
Przygotowana prezentacja
SUMA PUKTÓW max=

Szczegółowy opis kryteriów oceny prezentacji wykazujących słuszność lub falsyfikację
postawionych hipotez
Kryterium
Hipoteza - opracowanie

Oceniamy
Słuszność przyjętych założeń

Ocena
TAK/NIE

Punkty
0-3

0-4
0-3
0-3
0-3
0-4
0-3
0-3
0-4
0-3
0-3
0-4
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
50

