
Zasady rekrutacji kandydatów do udziału w szkole letniej European 

Cross-Border Doctorials 

1. Rekrutacja kandydatów do udziału w szkole letniej European Cross-Border Doctorials 

jest prowadzona przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki 

Białostockiej (BWM PB). 

2. W rekrutacji mogą wziąć udział doktoranci Politechniki Białostockiej (uczestnicy 

studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej), którzy posiadają znajomość j. 

angielskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną właściwym certyfikatem (np. 

FCE, CAE, TELC, TOEIC, TOEFL, IELTS), bądź równorzędnym dokumentem 

wskazującym na znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

3. Do udziału w szkole letniej zostanie wyłonionych 8 osób. O wyniku rekrutacji 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Kandydaci chcący wziąć udział w rekrutacji wypełniają formularz elektroniczny 

zamieszczony na stronie https://pb.edu.pl/bwm/szkoly-letnie/rekrutacja-do-udzialu-

w-szkole-letniej-european-cross-border-doctorials/. Formularz będzie dostępny od 

godz. 08.00 w dniu 11.05.2021 do 16.05.2021 do godziny 22.00. 

5. O wynikach rekrutacji decyduje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Prorektor ds. 

Współpracy Międzynarodowej. 

6. Komisja na podstawie kolejności zgłoszeń ustala wstępną listę zakwalifikowanych. Na 

wypadek nieprzewidzianej rezygnacji lub niespełnienia warunku znajomości języka 

angielskiego kandydata pierwotnie zakwalifikowanego do udziału w szkole letniej 

zostaje stworzona lista rezerwowa. 

7. Za pośrednictwem adresu e-mail Komisja poinformuje osoby zakwalifikowane o 

wynikach rekrutacji. 

8. W terminie 3 dni od otrzymania informacji o której mowa w ust. 7 osoby 

zakwalifikowane do udziału w szkole letniej potwierdzają znajomość języka 

angielskiego wysyłając skan odpowiedniego dokumentu na adres email 

a.lawicka@pb.edu.pl lub dostarczają kopię dokumentu do pokoju nr 1/1C. 

9. W przypadku niespełnienia warunku znajomości języka angielskiego na poziomie B2, 

lub przesłania dokumentu po terminie, o którym mowa w ust. 8, osoba ta zostanie 
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skreślona z listy osób zakwalifikowanych, a na jej miejsce wejdzie osoba z listy 

rezerwowej. 

10. Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia do udziału w szkole letniej wydanej przez 

komisję rekrutacyjną lub skreślenia z listy z przyczyn wskazanych w ust. 9 należy 

kierować do Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej w terminie 2 dni roboczych 

od otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu lub o skreśleniu z listy 

zakwalifikowanych kandydatów. Decyzja Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej 

jest ostateczna. 

11. Komisja podejmuje decyzję o rekrutacji uzupełniającej w sytuacji niezakwalifikowania 

wystarczającej liczby uczestników szkoły letniej.  

12. Efektem zakończonego procesu kwalifikacji jest sporządzenie dokumentacji z 

przebiegu postępowania kwalifikacyjnego (sprawozdania; protokołów z posiedzeń 

Komisji Rekrutacyjnej; listy kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, 

listy zakwalifikowanych (lista rankingowa), listy rezerwowej oraz 

niezakwalifikowanych kandydatów). 


