
Zasady naboru uczestników do projektu PROM 
na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku 

1. Nabór uczestników będzie prowadzony w oparciu o zgłoszenia uczestnictwa w Programie 
doktorantów i kadry akademickiej Politechniki Białostockiej oraz uczelni partnerskich.  

2. W Projekcie przewidziano działania związane z udziałem w konferencjach naukowych, 
szkole letniej oraz działania związane z gromadzeniem materiału naukowego do rozpraw 
doktorskich i publikacji naukowych. 

3. Złożone wnioski aplikacyjne będą oceniane przez Komisję Wydziałową, w skład której 
wchodzą: dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB i dr Ewa Zapora. 

4. Kluczowe kryteria oceny: 
a) zgodność tematyki w danej dyscyplinie proponowanej konferencji naukowej; 
b) zgodność tematyki prowadzonych prac badawczych kandydata z profilem uczelni 

przyjmującej, 
c) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badań w uczelni przyjmującej, 
d) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata, 
e) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

5. W procesie oceny uwzględniane również zostaną: 
a) zasada 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”. 

b) zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata formularza 

rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Nauk o 
Środowisku Politechniki Białostockiej. Wypełniony, wydrukowany i własnoręcznie podpisany 
„Formularz zgłoszeniowy”, należy przekazać do biura projektu pocztą elektroniczną (w 
formacie pdf) na adres: e.broniewicz@pb.edu.pl (dyscypliny: inżynieria lądowa i transport oraz 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) lub e.zapora@pb.edu.pl (dyscyplina: nauki 
leśne).  

7. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydatów do uczestnictwa w 
projekcie będzie podejmować Komisja Wydziałowa po akceptacji strony przyjmującej. W 
celu zapewnienia równego dostępu, informacja o działaniach tj. warunkach i terminach 
rekrutacji i realizacji, przekazana zostanie kandydatom poprzez oficjalną stronę projektu. 

8. Po odbyciu wizyty w uczelni przyjmującej uczestnik sporządza sprawozdanie 
podsumowujące osiągnięte wyniki badań, nawiązane kontakty, inne rezultaty itp. 

9. W czasie jednego wyjazdu uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie 
kształcenia, o ile jest to uzasadnione merytorycznie. 
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