
   

 

 

 

Regulamin szkoły letniej  

“Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła letnia “Narzędzia statystyczne w naukach społecznych”, 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 Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

dalej: “organizator”. 

3. Szkoła letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (80h dydaktycznych, 8h 

dziennie) w terminach: 5-7.10.2018 r., 13-14.10.2018 r., 19-21.10.2018 r., 27-

28.10.2018 r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Stawki 

5/7 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 tylko i 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://goo.gl/forms/1shiz9nF3JRD8qSW2 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest posiadanie przez uczestnika 

podstawowej wiedzy statystycznej oraz doświadczenia w zastosowaniu podstawowych 

narzędzi statystycznych. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wiedzy 

statystycznej uczestnika. 

4. Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 18.09.2018 r. i zakończy się 1.10.2018 r. 

5. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem 

pierwszeństwa dla stypendystów programu „Zwiększanie mobilności doktorantów 

UW”. Maksymalna liczba uczestników szkoły letniej wynosi 20. Minimalna liczba 

uczestników szkoły letniej wynosi 15 osób. W przypadku niezebrania się minimalnej 

liczby uczestników szkoła letnia nie odbędzie się.  

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

3.10.2018 r. 

http://www.zip.uw.edu.pl/
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§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 obiad dla uczestnika w każdym dniu szkoleniowym, 

d. wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia szkoły letniej po spełnieniu 

wszystkich wymagań przewidzianych programem szkoły letniej. 

 

§4. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a. bezpłatnego udziału w szkole letniej, 

b. do 10 h (dydaktycznych) nieobecności 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. spełnienia zasad zaliczenia szkoły letniej, którymi są: 

● udział w teście wiedzy przeprowadzonym na początku szkoły letniej 

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku w teście końcowym; 

● uzyskanie pozytywnej oceny za 10-stronicowy raport podsumowujący 

analizę własnych danych z użyciem metod poznanych w trakcie szkoły 

letniej - osoby, które nie dysponują jeszcze danymi w ramach swojego 
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projektu doktorskiego, będą mogły zaproponować analizy danych, 

które zebrane zostaną w przyszłych badaniach lub przeprowadzić 

analizy na zbiorach dostarczonych przez prowadzących szkołę letnią; 

● obecności na zajęciach (możliwe 10 h dydaktycznych nieobecności). 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 18.09.2018 

roku. 

 


