
   

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej 

“Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne” 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła Letnia “Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne”, dalej: “Szkoła 

Letnia” jest projektem finansowanym z Programu zintegrowanych działań na rzecz 

rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w 

ramach  PO WER ścieżka 3.5. 

2. Organizatorem Szkoły Letniej jest Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i 

Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, dalej: “organizator”. 

3. Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (85 godz. dydaktycznych) 

w terminach: 23-30.09.2019 r. oraz 26-27.10.2019 r. w Instytucie Etnologii i 

Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego (dalej: IEiAK), przy ul. Żurawiej 4 

w Warszawie. 

4. Szkoła Letnia odbywać się będzie zgodnie z programem i planem zajęć opublikowanym 

na stronie internetowej www.zip.uw.edu.pl . 

 

§2. 

Zasady rekrutacji 

 

1. Uczestnikiem Szkoły Letniej, dalej: “uczestnik” może być wyłącznie doktorant 

Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania 

szkoły letniej. 

2. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Letniej poprzez wypełnienie 

elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: 

https://forms.gle/pbbNaQND5HeAtZBY6  

3. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest posiadanie przez uczestnika statusu 

doktoranta UW, zainteresowanie problematyką międzynarodową (w tym uchodźczą) na 

poziomie akademickim, znajomość języka polskiego umożliwiająca aktywne 

uczestnictwo w zajęciach Szkoły, w tym gramatyki języka polskiego na poziomie co 

najmniej matury w zakresie podstawowym, znajomość języka angielskiego 

umożliwiająca czytanie literatury anglojęzycznej oraz rozpatrywanie kazusów w trakcie 

warsztatów. Podstawowa wiedza nt. migracji przymusowych, tendencji i cech 

globalnych procesów migracyjnych jest mile widziana. 

4. Rejestracja do Szkoły Letniej rozpocznie się 04.06.2019 r. i przebiegać będzie w co 

najmniej II etapach.  

http://www.zip.uw.edu.pl/
https://forms.gle/pbbNaQND5HeAtZBY6


   

 

a. I etap rejestracji obejmuje dni 04-09.06.2019 i skierowany jest do stypendystów 

programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”. 

b. II etap rejestracji obejmuje dni 10-30.06.2019 r. i skierowany jest do wszystkich 

doktorantów UW. 

c. III etap rejestracji zostanie uruchomiony w przypadku niezebrania się w 

pierwszych dwóch etapach rekrutacji liczby uczestników wymaganych do 

uruchomienia Szkoły Letniej i obejmuje dni 01.07-15.09.2019 i skierowany jest 

do wszystkich doktorantów UW. 

5. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba 

uczestników szkoły letniej wynosi 18. Minimalna liczba uczestników szkoły letniej 

wynosi 15 osób. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników szkoła 

letnia nie odbędzie się. W przypadku zapisania się większej liczby uczestników niż 18, 

decyzja o przyjęciu podjęta zostanie na podstawie wskazanej przez kandydatów w 

formularzu rejestracyjnym motywacji do udziału w Szkole Letniej, zawierającej 

informacje na temat prowadzonych przez kandydata badań w dziedzinie będącej 

przedmiotem Szkoły, ocenianej przez komisję rekrutacyjną złożoną z 3 pracowników 

IEiAK w stopniu co najmniej doktora. Osoby nieprzyjęte do grona uczestników wpisane 

zostaną na listę rezerwową - osoba z listy rezerwowej będzie miała możliwość 

dołączenia do zajęć Szkoły Letniej w przypadku niepojawienia się uczestnika 

przyjętego na spotkaniu inauguracyjnym. 

6. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie 

a. w przypadku zakończenia naboru do Szkoły Letniej w II etapie rekrutacji – do 

03.07.2019, 

b. w przypadku realizacji III etapu rekrutacji do Szkoły Letniej – do 18.09.2019.  

 

§3. 

Prawa i obowiązki organizatora 

 

1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami 

określonymi w klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu rekrutacyjnym. 

2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów (dziennych 

i godzinowych) dotyczących realizacji szkoły letniej. 

3. Organizator zapewnia: 

a. zajęcia zgodne z programem i planem zajęć opublikowanym na stronie 

internetowej www.zip.uw.edu.pl , 

b. kadrę dydaktyczną posiadającą kompetencje merytoryczne do prowadzenia 

zajęć przewidzianych programem szkoły letniej, 

c. przerwy kawowe i obiadowe dla uczestnika w każdym dniu szkoleniowym, 

d. wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia szkoły letniej po spełnieniu 

wszystkich wymagań przewidzianych programem szkoły letniej. 

http://www.zip.uw.edu.pl/


   

 

 

§4. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a. bezpłatnego udziału w szkole letniej, 

b. do 10% nieobecności (tj. 9 godzin dydaktycznych) w trakcie całego programu 

szkoły letniej.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

a. zapoznania z niniejszym regulaminem i jego akceptacji,  

b. wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu oraz 

Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu, które zostaną przekazane 

uczestnikowi w dniu inauguracji szkoły letniej, 

c. czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoły letniej zgodnie z programem i 

planem zajęć opublikowanym na stronie internetowej www.zip.uw.edu.pl, 

d. punktualnego przybycia na zajęcia w godzinach wyznaczonych w planie zajęć 

opublikowanym na stronie internetowej www.zip.uw.edu.pl, 

e. potwierdzania swojej obecności w każdym dniu trwania szkoły letniej, poprzez 

złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, ewentualne nieobecności 

na poszczególnych blokach zajęciowych będą odnotowywane przez 

prowadzących; 

f. udziału w bilansie kompetencji polegającym na wypełnieniu tego samego testu 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkoły letniej; 

g. spełnienia zasad zaliczenia szkoły letniej, którymi są: 

● przeprowadzenie mini badań terenowych w konsultacji z 

wykładowcami Szkoły letniej; 

● zaprezentowanie wyników przeprowadzonych przez siebie mini badań 

terenowych podczas końcowych zajęć Szkoły letniej; 

● obecność na zajęciach (z uwzględnieniem §4.1.b). 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 

04.06.2019 roku. 

 

http://www.zip.uw.edu.pl/

