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Zasady dotyczące rekrutacji na zagraniczne wyjazdy studyjne  

 organizowane w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-196/12-02 

„Budownictwo – kierunek zamawiany” 

§1. 
Informacje ogólne dotyczące organizacji zagranicznych wyjazdów studyjnych  

1. Zadania dotyczące organizacji zagranicznych wyjazdów realizowane są od 1 czerwca 2012 r.  
do 31 grudnia 2015 r. 

2. Wyjazdy adresowane są do studentów/ek uczestniczących w projekcie „Budownictwo – kierunek 
zamawiany" (POKL.04.01.02-00-196/12-02) 

 

 

§ 2.  

Zasady rekrutacji na zagraniczne wyjazdy studyjne 

1. Zagraniczne wyjazdy studyjne przewidziane są dla 10 osób w roku akademickim 2012/2013, 10 osób w roku 
akademickim 2013/2014 oraz 10 osób w roku akademickim  2014/2015, przy zachowaniu priorytetu, iż minimum  
7 z 30 miejsc zarezerwowanych  jest dla kobiet. 

2. Studenci/ki biorący udział w wyjazdach do każdego wyjazdu składają Deklarację uczestnictwa. 
3. Terminy składania Deklaracji podawane są każdorazowo na stronie internetowej Projektu: 

http://www.budownictwo.pswbp.pl oraz w Biurze Projektu . Dodatkowo informacja o możliwości 
wyjazdu; wysyłana jest każdorazowo  do wszystkich studentów/ek w formie elektronicznej drogą 
e-mailową. 

4. Kryteriami naboru na zagraniczne wyjazdy studyjne są wyniki w nauce oraz kolejność  złożenia deklaracji. 
5. Lista rankingowa uczestników wyjazdów stworzona jest w oparciu o: 
a) średnią ocen z semestru poprzedzającego termin naboru, 
b) w przypadku identycznej liczby punktów dwóch lub więcej kandydatów na wyjazd o miejscu na 

liście rankingowej/liście rezerwowej decydować będzie data wpłynięcia wniosku do Biura 
Projektu, 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość studentów/ek, którzy mogą wziąć udział w 
wyjeździe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

7. Deklaracja uczestnictwa studenta/ki dotycząca zagranicznego wyjazdu studyjnego jest 
dokumentem potwierdzającym uczestnictwo.  
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