Uchwała nr 17/4/2017
Rady Wydziału Zarządzania
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zaopiniowania programu wykonawczego do umowy o współpracy
pomiędzy Politechniką Białostocką a Zheijang University Ningbo Institute
of Technology (ZJUNIT) dotyczącego realizacji szkół letnich logistyki
w lipcu 2017 roku

Na podstawie § 58 pkt 1, Statutu Politechniki Białostockiej Rada Wydziału
Zarządzania pozytywnie opiniuje:
§1
Program wykonawczy do umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką
a Zheijang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT) dotyczący realizacji
szkół letnich logistyki w lipcu 2017 roku (w załączeniu).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obradom Rady Wydziału
Zarządzania przewodniczyła
Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Dziekan WZ PB

Załącznik do Uchwały nr 17/4/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Program Wykonawczy
do umowy o współpracy pomiędzy:

Politechniką Białostocką

a
Zhejiang University Ningbo Institute
of Technology

Bialystok-Ningbo 2017

§ 1 Cele
1. Celem programu wykonawczego jest ustalenie ram współpracy w zakresie organizacji
szkół letnich z logistyki dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
(PB) oraz the School of Management of Zhejiang University Ningbo Institute
of Technology (ZJUNIT).
2. Program Wykonawczy będzie obowiązywał dla szkół letnich organizowanych w lipcu
2017 r.
3. Głównym celem szkół letnich będzie:
Analiza potencjału Nowego Jedwabnego Szlaku

§ 2 Organizacja szkół letnich
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Każda z instytucji zorganizuje szkołę letnią dla grupy liczącej maksymalnie 30 studentów
partnerskiej uczelni.
Każda uczelnia deleguje przynajmniej jednego opiekuna do udziału w szkole letniej
w partnerskiej uczelni.
Szkoła letnia trwa do czterech tygodni. W czasie pierwszych dwóch tygodni studenci
będą brali udział w zajęciach oraz będą zwiedzać miasto i okolice goszczącej uczelni,
a w czasie kolejnych dwóch tygodni odbędą szkolenie praktyczne lub będą zwiedzali kraj,
w którym odbywa się szkoła.
Szkoła letnia obejmuje wizyty w przedsiębiorstwach.
Program szkoły letniej zostanie uzgodniony przez uczelnie nie później niż miesiąc przed
rozpoczęciem szkoły letniej.
W czasie szkoły letniej studenci będą:
a) edukowani poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie koncepcji Nowego
Jedwabnego Szlaku jako nowego euroazjatyckiego korytarza transportowego,
ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących korytarzy
transportowych i infrastruktury logistycznej; zdobędą wiedzę dotyczącą gospodarki
Polski i Europy w kontekście NJS oraz wymiany handlowej pomiędzy Europą
i Chinami; będą zapoznani z metodyką STEEPVL i zastosują ją do oceny potencjału
Nowego Jedwabnego Szlaku, opracują scenariusze rozwoju NJS;
b) mieli okazje zwiedzić nowoczesne przedsiębiorstwa logistyczne;
c) zapoznani z kulturą goszczących krajów (Polski oraz Chińskiej Republiki Ludowej);
d) rozwijali międzynarodowe zdolności interpersonalne;
e) wymieniali doświadczenia w obszarze systemu i praktyki szkolnictwa wyższego.
Po dwóch pierwszych tygodniach szkoły letniej uczelnia goszcząca oferuje opcjonalnie:
a) zwiedzanie kraju;
b) szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwie mającym siedzibę w mieście goszczącej
uczelni.

8.

Studenci uczestnicząc w szkole letniej uzyskają stopnie zgodnie ze skalą ocen
obowiązującą na goszczącej uczelni.

§ 3 Kwestie finansowe
1. Obie uczelnie deklarują zapewnienie przyjeżdżającym studentom i ich opiekunom:
dwutygodniowych zajęć dydaktycznych w zakresie logistyki oraz krajowej kultury,
zakwaterowanie, opiekuna oraz zwiedzanie okolic siedziby uczelni.
2. Studenci pokrywają koszty: podróży w tym przelotu i wizy, wyżywienia oraz opcjonalnego
zwiedzania w trzecim i czwartym tygodniu pobytu.
3. Uczelnie mogą subsydiować swoich studentów zgodnie z obowiązującymi ich przepisami.

§ 4 Ewaluacja
1.
2.

Wyniki szkoły letniej zostaną ocenione przez komisję składającą się z pracowników
goszczącej uczelni oraz zostaną przekazane uczelni wysyłającej.
Studenci będą mieli za zadanie przedstawić wynik pracy grupowej w formie prezentacji
multimedialnej.

§ 5 Uwagi końcowe
1.

2.

Przybywający studenci wraz z opiekunami muszą posiadać ważne ubezpieczenie
(zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków), a uczelnia wysyłająca jest zobowiązana
do przesłania elektronicznej kopii dokumentu poświadczającego ubezpieczanie przed
rozpoczęciem szkoły letniej.
Przybywający studenci oraz opiekunowie muszą spełniać wymagania przyjazdu
do goszczącego kraju (ważne paszporty, wizy itp.).
……………………………………………………..
prof. Joanicjusz Nazarko
Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego
i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu
Logistyki i Nauki o Usługach
w imieniu Rektora Politechniki Białostockiej

…………………………………………………….
prof. Weiliang JIN, dr. ing. P. E.
President of Zhejiang University

