
   

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej  

LETNIA SZKOŁA SOLIDARNOŚCI 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. „Letnia Szkoła Solidarności”, zwana dalej szkołą letnią, 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 Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Uniwersytetu Warszawskiego, dalej zwany organizatorem. Projekt jest organizowany 

we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. 

3. Szkoła letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (79h dydaktycznych) 

w terminach: 13.09.2019 r. oraz 22.09.2019 r. w Gdańsku. 

4. Szkoła letnia odbywać się będzie w języku polskim zgodnie z programem i planem zajęć 

opublikowanym na stronie internetowej www.ecs.gda.pl. 

 

§2 

Uczestnicy szkoły letniej  

 

1. Uczestnikiem szkoły letniej może być doktorant bądź doktorantka dowolnego ośrodka 

uniwersyteckiego w Polsce i za granicą, posiadający status doktoranta przez cały okres 

trwania szkoły letniej. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, z miejsc dla 

uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego będą mogły skorzystać również osoby 

posiadające tytuł magistra, które dopiero planują rozpocząć studia doktoranckie. 

2. Maksymalna liczba uczestników szkoły letniej wynosi 25 osób, w tym maksymalna liczba 

uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego wynosi 10 osób. 

3. Minimalna liczba uczestników szkoły letniej wynosi 15 osób, w tym minimalna liczba 

uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego wynosi 0 osób.  

4. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników, o której mowa w pkt. 3 szkoła 

letnia nie odbędzie się.  

5. Zasady rekrutacji, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestnika, 

opisane w tym dokumencie dotyczą wyłącznie doktorantów i doktorantek innych ośrodków 

uniwersyteckich niż Uniwersytet Warszawski lub korzystających z puli wolnych miejsc osób 

z tytułem magistra. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkole letniej doktorantów 

Uniwersytetu Warszawskiego dostępny jest na stronie internetowej: www.zip.uw.edu.pl. 
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§3 

Zasady rekrutacji 

 

6. Doktorant/doktorantka bądź magister/magistra zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej 

poprzez przesłanie na adres mailowy c.rudnicki@ecs.gda.pl wypełnionego formularza 

rekrutacyjnego (dostępnego na stronie internetowej www.ecs.gda.pl), życiorysu naukowego 

oraz listu motywacyjnego (zawierającego informacje o temacie rozprawy doktorskiej, 

zakresie prowadzonych badań, stopniu znajomości najnowszej historii Polski oraz celach 

naukowych, jakie kandydat pragnie zrealizować poprzez udział w Letniej Szkole 

Solidarności). 

7. Od uczestników oczekuje się biernej znajomości języka angielskiego (wystarczającej 

do zapoznania się ze wskazaną literaturą przedmiotu). 

8. Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 15.07.2019 r. o godz. 16.00 i zakończy się 

5.08.2019 r. o godz. 23.59. 

9. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa 

dla doktorantów, którzy przygotowują rozprawy lub biorą udział w projektach badawczych 

poświęconych idei solidarności i ideom pokrewnym, historii Solidarności oraz nowym 

ruchom społecznym. 

10. W przypadku zapisania się większej liczby kandydatów spoza Uniwersytetu Warszawskiego 

niż 10, zostanie stworzona lista rezerwowa – osoba z listy rezerwowej będzie miała 

możliwość dołączenia do szkoły w przypadku nie przesłania przez przyjętego uczestnika 

szkoły w wymaganym terminie Deklaracji oraz Oświadczenia. 

11. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie 

do 11.08.2019 r. 

12. Organizator szkoły letniej dopuszcza możliwość przeprowadzenia drugiej tury rekrutacji. 

 

§4 

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.ecs.gda.pl, 

b. kadrę dydaktyczną posiadającą kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć 

przewidzianych programem szkoły letniej, 

c. dostęp do sal szkoleniowych oraz zasobów Europejskiego Centrum Solidarności, 
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d. wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia szkoły letniej po spełnieniu wszystkich 

wymagań przewidzianych programem szkoły letniej. 

§5 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a. do 8 h (dydaktycznych) nieobecności w trakcie całego programu szkoły letniej, 

b. bezpłatnego udziału w szkole 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 powinny zostać 

dostarczone organizatorowi najpóźniej do dnia 19.08.2019 r., 

c. złożenia u organizatora najpóźniej do dnia 19.08.2019 r. dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na cały okres trwania szkoły letniej, 

d. czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoły letniej zgodnie z programem i planem 

zajęć opublikowanym na stronie internetowej www.ecs.gda.pl, 

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

opublikowanym na stronie internetowej www.ecs.gda.pl, 

f. 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; 

g. spełnienia zasad zaliczenia szkoły letniej, którymi są: 

 uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej (długości 

10.000-20.000 znaków), przygotowanej po zakończeniu szkoły letniej 

i przekazanej organizatorom do dnia 31 października 2019 roku, 

 obecności na zajęciach (możliwe 8 h dydaktycznych nieobecności). 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 15.07.2019 roku. 
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