
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PROM   

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY 

AKADEMICKIEJ 

 
 

1. Okres realizacji projektu 01.10.2019-31.03.2023 r.  

2. W skład komisji rekrutacyjnej dokonującej naboru uczestników do projektu wchodzą 

cztery osoby zatrudnione na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 

powołane przez Dziekana Wydziału na okres realizacji całego projektu: 

• dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – przewodnicząca komisji 

• dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 

• dr Andrzej Magruk 

• mgr Joanna Grabarska 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydatów do uczestnictwa  

w projekcie podejmuje komisja rekrutacyjna. 

4.  Kandydaci mają prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji. W celu zapewnienia równego dostępu do 

informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji i z zachowaniem 

zasad równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych projektem 

podjęte zostaną następujące działania: 

A. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa 

na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

B.  Sposób naboru uczestników do udziału w projekcie, będzie oparty na realizacji 

wszystkich działań, które będą uwzględniały zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

C. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się spośród kadry akademickiej oraz 

doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej na 

Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz uczelni 

partnerskich. 

5. Formalne kryteria rekrutacji uczestników: 

Posiadanie statusu doktoranta Szkoły Doktorskiej lub Interdyscyplinarnych Studiów 

Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej lub 

uczelni partnerskiej oraz/lub zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowo-

dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

6. Merytoryczne kryteria rekrutacji uczestników: 

Na podstawie średniej ocen, dorobku naukowego oraz w przypadku naboru uczestników 

do udziału w konferencji zgodności i dopasowania tematyki doktoratu do danej 

konferencji, dobra znajomość języka angielskiego. 

    6. Proces rekrutacji uczestników będzie obejmował złożenie formularza zgłoszeniowego  

w ramach wybranego działania oraz złożenie stosownych dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów formalnych oraz merytorycznych. 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu należy wypełnić, wydrukować 

i własnoręcznie podpisać „załącznik B – formularz kandydata do projektu PROM”, 

dostępny na stronie internetowej projektu: https://pb.edu.pl/bwm/projekty-

https://pb.edu.pl/bwm/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/za%C5%82%C4%85cznik-B-formularz-kandydata-do-projektu-PROM.docx


 

nawa/prom/prom-2019/dokumenty/,  a następnie przekazać go do biura projektu 

w następujący sposób: przesłać pocztą elektroniczną wypełniony i zeskanowany 

formularz (w formacie pdf) na adres: c.winkowski@pb.edu.pl oraz dostarczyć 

wypełniony formularz w papierowej wersji do Koordynatora Wydziałowego Projektu. 

7. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator wydziałowy projektu PROM – Wydział Inżynierii Zarządzania 


