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1. Niniejszy regulamin określa warunki kwalifikacji uczestników kursu Certificate in Business 
for Engineers („kurs”), realizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej 
(„Szkoła”) w ramach zadania 17 projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – 
Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

2. Kurs jest przeznaczony dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych 
I lub II stopnia na Politechnice Warszawskiej. 

 
3. Liczba miejsc na kursie jest równa 30.  

  
4. Warunkiem udziału w kursie jest posiadanie statusu studenta zarówno w czasie aplikowania 

jak i w czasie rozpoczęcia kursu (październik 2020). 
 

5. Pierwszy etap procedury kwalifikacji obejmuje rejestrację kandydata przez moduł 
Rekrutacja on-line dostępny na stronie www Szkoły. Etap ten zostanie zamknięty dnia 2 
lipca 2020. 
 

6. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w pkt. 2 i 5 będzie skutkować 
nieprzyjęciem kandydata do drugiego etapu kwalifikacji. 
 

7. Drugim etapem procedury kwalifikacyjnej jest test z języka angielskiego. 
7.1. Test z języka angielskiego będzie dostępny poprzez platformę elektroniczną do, której 

osoby aplikujące dostaną dostęp w następujących dniach i godzinach: 6 lipca 2020 
(poniedziałek) w godzinach: 20:00 – 23:00 oraz 8 lipca 2020 (środa) w godzinach: 
19:00 – 22:00. 



 
 

7.2. Test z języka angielskiego trwa godzinę zegarową czyli 60 min. 
Wymienione w pkt. 7.1 przedziały czasowe obejmują cały czas na jaki zostanie 
udostępniony test, dla zapewnienia sobie dozwolonego czasu rozwiązywania testu, test 
należy rozpocząć co najmniej godzinę przed końcem przedziału. 

7.3. Każdy uczestnik może podejść do testu jeden raz. 
7.4. Pozytywny wynik testu określony jest na poziomie 60 procent lub wyższym. 
 

8. Po przeprowadzeniu testu z języka angielskiego zostanie utworzona lista rankingowa pod 
względem liczby uzyskanych punktów z testu, na podstawie której zostanie przyjęte 30 
osób, które osiągnęły pozytywny wynik. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście 
rezerwowej w kolejności osiągniętych wyników. 
 

9. O wynikach testu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.  
 

10. Po zakwalifikowaniu kandydata wymaga się uzupełnienia następujących formalności: 
10.1. Podpisanie wniosku o przyjęcie; 
10.2. Podpisanie oświadczenia uczestnika projektu; 
10.3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: cbe@biznes.edu.pl zdjęcia 

legitymacyjnego. 
10.4. Wniesienie opłaty za materiały dydaktyczne w wysokości 250 zł i dostarczenie 

potwierdzenia przelewu na adres mailowy: cbe@biznes.edu.pl lub osobiście do Biura 
Obsługi Programów do dnia 24 lipca 2020r. 

10.5. Wypełnienie ankiety dot. bilansu kompetencji. 
 

11. Miejsce i termin składania dokumentów. 
Dokumenty winny być złożone w siedzibie Szkoły: 
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 
Biuro Obsługi Programów 
Pokój nr 100 
Koszykowa 79  
02-008 Warszawa 
 
Lub drogą elektroniczną na adres mailowy: cbe@biznes.edu.pl 
w terminie 24 lipca 2020 roku.  
Po tym terminie aplikacje nie będą przyjmowane. 
 

 
12. Listę osób zakwalifikowanych na kurs zatwierdza Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki 

Warszawskiej / Kierownik Programu. 

 



 
13. O decyzji Dyrektora Szkoły / Kierownika Programu w sprawie rekrutacji kandydaci zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną nie później niż 31 lipca 2020 roku. 

 

14. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w kursie przed rozpoczęciem 

kursu, jego miejsce może zająć pierwsza, a w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

 

15. W przypadku gdy student przestanie uczęszczać na zajęcia w trakcie kursu i rezygnacja ta 

wiązałaby się z decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o nie 

kwalifikowalności wydatków, Organizator ma prawo zwrócić się do uczestnika o zwrot 

poniesionych kosztów.  

 

16. Wszystkie informacje odnośnie terminu rozpoczęcia zajęć znajdują się na stronie 

internetowej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

 
17. Szkoła przeprowadzi weryfikację statusu studenta w październiku 2020r. W przypadku 

stwierdzenia braku statusu studenta kandydat zostanie skreślony z listy uczestników i 

zostanie mu zwrócona opłata, która wcześniej została uiszczona. Na jego miejsce przyjęta 

zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 
18. W przypadku gdy liczba przyjętych uczestników będzie mniejsza niż 30, uruchomiona 

zostanie uruchomiona kolejna runda naboru.  
  


