Regulamin studenckiej szkoły letniej w języku angielskim
“Beyond fascism: a diagnosis of phenomenon and the search for therapy”
(Poza faszyzm: od diagnozy zjawiska do możliwego przeciwdziałania)

§1.
Postanowienia ogólne
1. Szkoła letnia “Beyond fascism: a diagnosis of phenomenon and the search for therapy” (Poza faszyzm:
od diagnozy zjawiska do możliwego przeciwdziałania), 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 Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, dalej:
“organizator”.
3. Szkoła letnia trwa 10 dni – od 29 sierpnia do 7 września 2019 r. - obejmuje 80 h dydaktycznych i
odbywa się w Sejnach.
4. Szkoła letnia odbywać się będzie w języku angielskim 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 student Uniwersytetu Warszawskiego, II lub
III roku studiów I stopnia, I lub II roku studiów II stopnia, jak również III, IV i V roku studiów
jednolitych magisterskich, przy czym przy rekrutacji preferowani będą studenci następujących
kierunków humanistycznych: filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, polonistyka, psychologia,
prawo, historia.
2. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez przesłanie na adres mailowy
m.gawin@uw.edu.pl wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej:
www.filozofia.uw.edu.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej
B2. Potwierdzić kompetencje językowe należy przez przesłanie odpowiedniego certyfikatu, innego
dokumentu albo poświadczenie udziału w projektach lub konferencjach odbywających się w języku
angielskim.
4. Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 19.06.2019 r. o godz. 16.00 i zakończy się 30.07.2019 r. o
godz. 23.59
5. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla
studentów kierunków humanistycznych (filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, polonistyka, prawo,
historia).

6. Maksymalna liczba uczestników szkoły letniej wynosi 20 osób. Minimalna liczba uczestników szkoły
letniej z Uniwersytetu Warszawskiego wynosi 17 osób.
7. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników szkoła letnia nie odbędzie się.
8. W przypadku zapisania się większej liczby uczestników zostanie stworzona lista rezerwowa - osoba z
listy rezerwowej będzie miała możliwość dołączenia do szkoły w przypadku nie pojawienia się
uczestnika przyjętego do szkoły na spotkaniu inauguracyjnym.
9. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 3.08.2019 r.
10. Warunkiem przyjęcia do szkoły letniej jest złożenie u organizatora przez osobę zakwalifikowaną
najpóźniej do dnia 15 sierpnia br. Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu oraz Oświadczenia
uczestnika/uczestniczki projektu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o
którym mowa w § 4, ust. 2. Formularz Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu oraz Oświadczenia
uczestnika/uczestniczki projektu przekazany zostanie przez organizatora osobom zakwalifikowanym
pocztą elektroniczną niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
§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. noclegi i wyżywienie dla uczestników w każdym dniu szkoleniowym,
d. transport do miejsca, w którym odbywa się szkoła letnia,
e. wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia szkoły letniej po spełnieniu wszystkich wymagań
przewidzianych programem szkoły letniej.
§4.
Prawa i obowiązki uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do 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 15 sierpnia br.,

c. złożenia u organizatora najpóźniej do dnia 15 sierpnia br. 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.zip.uw.edu.pl,
e. punktualnego przybycia na zajęcia w godzinach wyznaczonych w planie zajęć opublikowanym
na stronie internetowej www.zip.uw.edu.pl,
f. potwierdzania swojej obecności w każdym dniu trwania szkoły letniej, poprzez złożenie
własnoręcznego podpisu na liście obecności, na poszczególnych blokach zajęciowych będą
odnotowywane przez prowadzących;
g. udziału w bilansie kompetencji,
h. spełnienia zasad zaliczenia szkoły letniej, którymi są:
 uzyskanie pozytywnego wyniku w teście końcowym;
 uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie zadania przewidzianego przez osoby
prowadzące zajęcia w ramach szkoły letniej
§5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 15.06.2019 roku.

