
             

 

 

Instrukcja kwalifikacji do I. Szkoły Letniej projektu GLOCAL  

prowadzonej wśród studentów Politechniki Białostockiej 

1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu będzie prowadzone od 24 lutego 2020 r. do 23 marca 2020 

roku. 

2. Informacja o prowadzonym procesie kwalifikacyjnym zostanie zamieszczona na stronie 

Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na stronie projektu www.glocal.pb.edu.pl 

3. W projekcie mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli co najmniej 4 semestry studiów w 

pierwszej kolejności kierunku Architektura Krajobrazu oraz w następnej kolejności kierunku 

Gospodarka Przestrzenna lub Budownictwo Lądowe. 

4. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na wniosek koordynatora projektu Dziekan 

powołuje Komisję Kwalifikacyjną składającą się z nauczycieli Wydziału Budownictwa i Nauk o 

Środowisku i/ lub kierunków Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna, Budownictwo 

Lądowe. 

5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący – Koordynator projektu. 

6. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy:  

-przeprowadzenie procesu kwalifikacyjnego 

-odpowiadanie na bieżąco na emaile kandydatów w całym okresie kwalifikacyjnym 

-przyjmowanie dokumentów kandydatów 

-podejmowanie decyzji w sprawie zakwalifikowania/ nie zakwalifikowania 

-sporządzanie dokumentacji z przebiegu postępowania 

-wydawanie umów na udział w projekcie. 

7. Komisja Kwalifikacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem załączonym do Instrukcji (Zał. 1) 

8. Zmian w harmonogramie prac Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje Przewodniczący. 

9. Wszystkie zmiany dotyczące harmonogramu są umieszczane na stronie projektu. 

10. Za prawidłową i terminową realizację zadań Komisji Kwalifikacyjnej odpowiada 

Przewodniczący. 

11. Kandydaci do projektu rejestrują się za pośrednictwem poczty e-mailowej projektu 

glocal@pb.edu.pl 

12. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest email zwrotny z przyporządkowanym numerem 

zgłoszenia oraz formularzem zgłoszeniowym. 

13. Kandydat dostarcza wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy do Przewodniczącego 

Komisji (WBiNS pok. 1/3) nie później niż do 23 marca 2020 godz. 12:00. 

14. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do pierwszego etapu tylko kandydatów, którzy w 

wymaganym terminie dostarczyli podpisaną wersję formularza. 

15. Drugi etap kwalifikacji uczestników do projektu następuje według kryteriów: 

-średnia ocen- max 52 pkt (średnia ocen x10; + 1 pkt za średnią powyżej 4,0; + 2 pkt za średnią 

powyżej 4,5). W przypadku studentów II stopnia należy podać średnią ocen z całych studiów I 

stopnia, natomiast w przypadku studentów I stopnia z dotychczas zakończonych i zaliczonych 

semestrów. 

-oceny z podstawowych przedmiotów związanych z tematyką szkoły letniej (max 14 pkt) tzn. 

suma ocen z egzaminu lub projektu z przedmiotów t.j. „Projektowanie komputerowe”,  
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„Projekt ogrodu przy domu wolnostojącym”, „Konserwacja i rewaloryzacja”, „Projektowanie 

urbanistyczna”, Projektowanie architektoniczne” (kandydat podaje wybrane przez siebie 3 

oceny i przedmioty) 

-znajomość języka angielskiego – max 10 pkt (certyfikat zewnętrzny na poziomie C1- 10 pkt, 

lub certyfikat zewnętrzny na poziomie B2- 5 pkt lub certyfikat UCJ na poziomie B2 – ilość 

punktów równa ocenie na certyfikacie) 

-działalność naukowa i organizacyjna – max 10 pkt (2 pkt za każdą formę aktywności np. 

działalność w kole naukowym, uczestnictwo w konferencjach, opublikowane artykuły, udział 

w konkursach projektowych, organizacja wydarzeń promujących Uczelnię i kierunek studiów 

itp.) 

-dodatkowe informacje o studencie- max 14 pkt – możliwe do przyznania przez Komisję 

Kwalifikacyjną na podstawie informacji o zainteresowaniach, motywacji do udziału w 

zajęciach, pomysłów odnośnie wkładu kandydata w organizację Szkoły Letniej itp.) 

16. Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami w 

celu omówienia i uszczegółowienia informacji zawartych w zgłoszeniach oraz sprawdzenia 

praktycznej umiejętności rozmowy w języku angielskim. 

17. Informacje na temat rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane drogą elektroniczną. 

18. Komisja na podstawie ilości punktów przyznanych poszczególnym kandydatom ustala wstępną 

listę zakwalifikowanych. 

19. Zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaje 8 studentów  

20. W terminie podanym w harmonogramie (Zał. 1) na stronie projektu zostaje zamieszczona lista 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie kandydatów. 

21. Na liście sa umieszczone numery zgłoszeń przyporządkowane na etapie wysyłania formularzy 

zgłoszeniowych wraz z przyznaną liczbą punktów. 

22. Ilość punktów przyznanych za poszczególne kryteria dostępna jest do wglądu u 

Przewodniczącego Komisji w okresie 2 dni roboczych od ogłoszenia wstępnej listy 

zakwalifikowanych kandydatów. 

23. W przypadku niezakwalifikowania do projektu kandydatowi przysługuje możliwość odwołania 

się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej , w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wstępnej listy 

zakwalifikowanych kandydatów. 

24. Odwołania wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Dziekana WBiNS. 

25. Odwołania oraz wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dziekan WBiNS w terminie 2 dni roboczych. 

26. Po zakończonym procesie odwoławczym na stronie projektu pojawia się ostateczna lista 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

27. Na wypadek nieprzewidzianej rezygnacji studenta zakwalifikowanego do udziału w projekcie 

zostaje stworzona lista rezerwowa. 

28. Efektem zakończonego procesu kwalifikacji jest sporządzenie dokumentacji z przebiegu 

postępowania kwalifikacyjnego (sprawozdania; protokołów z posiedzeń Komisji 

Kwalifikacyjnej; listy kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, listy 

zakwalifikowanych (lista rankingowa), listy rezerwowej oraz niezakwalifikowanych 

kandydatów). 

29. W terminie 14 dni od opublikowania ostatecznej listy kandydatów, zakwalifikowani kandydaci 

zobligowani są do podpisania umów na uczestnictwo w projekcie. Niepodpisanie umowy 

uniemożliwia uczestnictwo w projekcie. 



             

 

 

Załącznik nr 1. 

 

Harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej 

 

lp Czynności Data 

1.  Rozpoczęcie kwalifikacji do projektu 24.02.2020 

2.  Rejestracja i przesyłanie zgłoszeń na udział w projekcie 24.02.2020 -23.03.2020 
(godz. 12:00) 

3.  Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej 23.03.2020 

4.  Rozmowy kwalifikacyjne 24,25.03.2020 

5.  Ogłoszenie wstępnej listy zakwalifikowanych kandydatów 25.03.2020 godz. 14:00 

6.  Składanie odwołań 26,27.03.2020 

7.  Rozpatrywanie odwołań 30,31.03.2020 

8.  Ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych kandydatów  
i listy rezerwowej 

1.04.2020 

 

 

 


