
Zasady rekrutacji zespołów akademickich  

 do udziału w szkole letniej zorganizowanej w ramach projektu 

Academic Business Coach – MELES 2.0 

sfinansowanego  w ramach program ERASMUS+ 

 

 

 

Politechnika Białostocka realizuje projekt 

Academic Business Coach – MELES 2 
(www.meles-project.eu) 

 

W ramach projektu odbędzie się szkoła letnia zrealizowana w Portugalii w 

miejscowości Aveiro w terminie: 15 – 29 lipca 2018 r. W ramach szkoły będą 

przeprowadzone zajęcia oraz sesje trenerskie rozwijające umiejętności w 

zakresie komercjalizacji projektów B+R. Zajęcia będą prowadzone w języku 

angielskim przez kadrę specjalistów z Akademii Morskiej w Szczecinie, z 

Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia), z Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy), z 

Uniwersytetu w Aegean (Grecja) oraz z Politechniki Białostockiej. Grupa 

zajęciowa będzie składała się z 30 osób z różnych uczelni polskich i zagranicznych. 

Wszyscy zakwalifikowani do udziału w szkole letniej będą mieli zapewnione: 

● bezpłatny udział w zajęciach, 

● pokrycie kosztów przejazdu, 

● pokrycie kosztów zakwaterowania, 

● kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia. 

 

We własnym zakresie uczestnicy pokrywają koszty ubezpieczenia w czasie 

wyjazdu oraz wyrabiają kartę ubezpieczenia EKUZ w NFZ. 
 

 

 



Zasady rekrutacji 

W rekrutacji mogą wziąć udział zespoły złożone ze studentów i pracowników, 

które już realizują konkretne projekty B+R z celem komercjalizacji. Rekrutacja 

będzie polegała na przygotowaniu oraz wygłoszeniu dziesięciominutowej, 

indywidualnej lub zespołowej prezentacji projektu na innowacyjny biznes 

(oparty o rezultaty projektu B+R) w języku angielskim. Po prezentacji nastąpi 

pięciominutowa sesja pytań komisji rekrutacyjnej, która oceni poziom 

predyspozycji oraz motywacji zespołów kandydatów do udziału w zajęciach 

szkoły letniej.  

Elementem prezentacji powinien być wypełniony schemat Business Model 

Canvas w języku angielskim  

(https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas). 

Do udziału w szkole letniej zostaną zakwalifikowane trzy zespoły z najwyższą 

punktacją otrzymaną za prezentację i sesję pytań. Wyboru maksymalnie dwóch 

reprezentantów z każdego zespołu dokonuje lider projektu. Zostanie też 

wyłoniona czteroosobowa grupa rezerwowa z dwóch zespołów. 

Harmonogram rekrutacji 

1. Zgłoszenie udziału w rekrutacji do 08 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie 

ankiety na stronie 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEHT8JTpwwddaLzxsawoDrShNYfRvP2JkxjXGP

QAyCgmMiFA/viewform?usp=sf_link 

2. Wygłoszenie prezentacji i udział w sesji pytań w języku angielskim w dniu 

10 lutego 2018 r., godz. 8:30 w sali 237 na Wydziale Informatyki 

Politechniki Białostockiej, budynek Rektoratu, Wiejska 45 a. 

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 19 lutego 2018 r.    

 

 

 

Koordynator Lokalny Projektu ABC - MELES 2 
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