Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
PROGRAM PROM
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ
A. Zasady naboru uczestników do projektu w ramach zaplanowanych działań
1. Nabór kandydatów prowadzony poprzez ogłoszenia o dostępności programu wymiany akademickiej,
kierowane do pracowników oraz doktorantów wydziału.
2. Kwalifikacja merytoryczna do udziału w działaniach ujętych w projekcie będzie przeprowadzana na
podstawie pisemnych zgłoszeń doktorantów oraz kadry akademickiej, zaopiniowanych przez koordynatora
z danej uczelni.
3. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone
datą i podpisem kandydata oraz opinią koordynatora z instytucji kierującej.
4. Kryteriami oceny, jakimi będzie się kierować komisja rekrutacyjna, będą:
a) średnia ocen w przypadku doktorantów;
b) zgodność tematyki prowadzonych prac badawczych kandydata, z profilem uczelni przyjmującej oraz
uzasadnienie konieczności ich przeprowadzenia w uczelni przyjmującej wraz z planem pobytu;
c) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
d) dotychczasowy udokumentowany dorobek naukowy kandydata oraz, w przypadku naboru uczestników
do udziału w konferencji, zgodności i dopasowania tematyki doktoratu do danej konferencji.
B. Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
1. dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB – przewodniczący;
2. dr hab. inż. Adam Sołbut
3. dr inż. Adam Sobolewski
Obsługa administracyjna komisji: mgr Urszula Krukowska – sekretariat Studiów Doktoranckich.
C. Przebieg procesu rekrutacji
1. Kandydat składa wypełniony formularz zgłoszeniowy z opinią koordynatora programu z wydziału, na którym
pracuje lub realizuje studia doktoranckie.
2. Koordynator strony przyjmującej formułuje opinię dotyczącą celowości realizacji proponowanego zadania.
3. W przypadku opinii wystawianych w Politechnice Białostockiej (uczelnia kandydata lub uczelnia
przyjmująca) może ją sporządzić wskazany przez koordynatora zadania samodzielny pracownik naukowy
Wydziału Elektrycznego, którego tematyka prac badawczych jest zgodna z tematem zgłaszanego projektu.
4. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata do uczestniczenia w projekcie będzie
podejmować strona przyjmująca.
D. Zasady procesu rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu
"Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020".
2. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do
przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
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