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Zasady naboru uczestników projektu

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

APM - Akademickie Partnerstwa Mi�dzynarodowe

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Bia�ostockiej

w 2020 roku

Zadanie nr 2 

Udzia�  grupy studentów Wydzia�u Mechanicznego Politechniki  Bia�ostockiej  (WM PB) w

Innovation  Crunch  Time  w  Universite  de  Technologie  de  Belfort-Montbeliard  (UTBM),

Francja. Przeprowadzenie wyk�adów specjalistycznych na WM PB.

Podzadanie

Udzia�  grupy studentów Wydzia�u Mechanicznego Politechniki Bia�ostockiej w  Innovation

Crunch Time w Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard, Francja w dniach 25-

28 maja 2020 r.

Opis podzadania

W wydarzeniu Innovation Crunch Time (ICT) bior�  udzia�  studenci wszystkich wydzia�ów

Universite  de  Technologie  de  Belfort-Montbeliard  (UTBM).  Studenci  s�  przydzielani  do

niewielkich,  6-8-osobowych  grup  projektowych,  które  na  jednej  du�ej  sali  zajmuj�  si�

rozwi�zywaniem postawionym im zada�. Studenci tworz�cy grup� nie znaj�  si� wcze�niej i

pochodz�  z  ró�nych  wydzia�ów  UTBM.  Ka�da  grupa  ma  do  dyspozycji  stolik,  sprz�t

komputerowy, telefony komórkowe. Studenci mog�  tak�e korzysta� z pomocy dy�uruj�cych

na  sali  pracowników  dydaktycznych  UTBM.  Zadania  s�  ró�ne  i  dotycz�  np.  zagadnie�

poprawy  organizacji  lotów  samolotem,  zagospodarowania  odpadów  sk�adowanych  w

okre�lonej  miejscowo�ci,  nietypowych  metod  generowania  energii  elektrycznej,  projektu

nowego  urz�dzenia,  organizacji  dostaw.  Studenci  przygotowuj�  propozycj�  rozwi�zania

danego  problemu  -  musi  to  by�  jednak  rozwi�zanie  bardzo  szczegó�owe  i  konkretne,  z

uwzgl�dnieniem  nie  tylko  aspektów  technicznych,  lecz  tak�e  m.in.  organizacyjnych,

prawnych,  promocyjnych.  Praca  poszczególnych  grup  studenckich  jest  oceniana  przez

zespo�y pracowników uczelni. W ocenie uwzgl�dniane s�: innowacyjno�� rozwi�zania, nowe

spojrzenie  na  dany  problem,  kompletno��  rozwi�zania.  Celem  ICT  jest  rozwijanie

kreatywno�ci  studentów,  nauczenie  ich  wspó�pracy  w  ró�nych,  interdyscyplinarnych

zespo�ach  projektowych,  powstaj�cych  ad-hoc  w  krótkim  czasie,  rozwijanie  umiej�tno�ci

pracy w grupie, pe�nienia ró�nych ról i zada�, szybkiego nawi�zywania mi�dzynarodowych

kontaktów  i  rozwijania  ca�o�ciowego  postrzegania  ró�nych  problemów  technicznych  i

organizacyjnych.

W 2020 r. planowany jest udzia� jednej 9-osobowej grupy studentów WM PB w wydarzeniu

Innovation Crunch Time, które odb�dzie si� w dniach 25-28 maja 2020 r. Osoby wyje�d�aj�ce

do  Francji  zostan�  wy�onione  w drodze  konkursu  spo�ród  studentów ró�nych  kierunków

studiów I i II stopnia prowadzonych na WM PB.



Zasady naboru

1. Nabór  studentów WM PB do projektu APM, zadanie nr 2,  podzadanie "Udzia�  grupy

studentów WM PB w Innovation Crunch Time w UTBM", poprzedzi akcja informacyjna,

przeprowadzona za pomoc�  og�oszenia przes�anego poczt�  elektroniczn�  do wszystkich

studentów WM PB oraz og�oszenia zamieszczonego na stronie internetowej WM PB.

2. Kandydaci  sk�adaj�  wnioski  aplikacyjne  na  formularzu  zg�oszeniowym,  którego  wzór

podano  w  za��czniku  nr  1.  Formularze  nale�y  sk�ada�  w  pok.  M-212,  w  budynku

Wydzia�u Mechanicznego Politechniki  Bia�ostockiej na r�ce koordynatora projektu,  dr

hab. in�. Zbigniewa Kuleszy.

3. Nabór trwa� b�dzie od dnia 19 lutego 2020 r. od godz. 8.15 do dnia 2 marca 2020 r., do

godz.  12.00.  Bezpo�rednio  po  jego  zako�czeniu  przeprowadzona  zostanie  ocena

z�o�onych  wniosków,  a  tak�e  sporz�dzone  listy:  rankingowa  (9  osób)  i  rezerwowa

kandydatów.  Wyniki  rekrutacji  zostan�  przes�ane  poczt�  elektroniczn�  do  osób,  które

z�o�y�y wnioski aplikacyjne.

4. Wnioski aplikacyjne b�d� oceniane przez Komisj� Wydzia�ow�, w sk�adzie:

1) Dr hab. in�. Zbigniew Kulesza - Koordynator Wydzia�owy projektu,

2) Dr in�. Jaros�aw Czaban - pracownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn

3) Mgr in�. Wojciech Puchalski - kierownik Dziekanatu

4) Kamil Borowik - cz�onek Wydzia�owej Rady Samorz�du Studentów

5. Kluczowymi kryteriami oceny kandydatów b�d�:

a) �rednia ocen z poprzedniego semestru, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu

WM PB, odpowiednio:

�rednia ocen Liczba punktów

4,60 – 5,00 5 pkt

4,30 – 4,59 4 pkt

4,00 – 4,29 3 pkt

3,51 – 3,99 2 pkt

3,00 – 3,50 1 pkt

b) potwierdzona znajomo��  j�zyka angielskiego / j�zyka francuskiego na poziomie co

najmniej B1 - 1 pkt za ka�dy j�zyk

c) inne kryteria, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym:

Rodzaj dzia�alno�ci Liczba punktów

dzia�alno�� w kole naukowym od 1 do 3 pkt,

dzia�alno�� promocyjna na rzecz Wydzia�u od 1 do 3 pkt,

dzia�alno�� w Samorz�dzie Studenckim od 1 do 3 pkt

dzia�alno�� spo�eczna/wolontariat od 1 do 3 pkt

udzia� w konferencjach/szkoleniach/wyjazdach od 1 do 3 pkt

otrzymane nagrody/wyró�nienia od 1 do 3 pkt

publikacje naukowe, popularno-naukowe od 1 do 3 pkt



6.  Dofinansowanie  projektu  otrzymane  z  Narodowej  Agencji  Wymiany  Akademickiej

obejmuje  koszty  podró�y,  ubezpieczenia,  zakwaterowania  i  wy�ywienia  osób

wyje�d�aj�cych, do wysoko�ci okre�lonych w bud�ecie zadania nr 2.

7. Ostateczn�  decyzj� w sprawie przyj�cia b�dź nieprzyjęcia kandydata do uczestnictwa w

projekcie będzie podejmować uczelnia francuska (UTBM).

8.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  wyjazdu  osoba  wyjeżdżająca  sporządzi  raport  z  wizyty

(zgodnie z załącznikiem nr 2), przekazywany do Koordynatora Wydziałowego projektu. 

9.  Procedura  rekrutacyjna  uwzględnia  i  zobowiązuje  osoby  odpowiedzialne  za  realizację

projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

10.  Uczestnicy  projektu  NAWA  APM  -  Akademickie  Partnerstwa  Międzynarodowe

zobowiązani  są  do  przestrzegani  zasad  Regulaminu  Projektu,  dostępnego  na  stronie

https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/apm/dokumenty/


