
   

 

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej  

Demokracja w stanie zagrożenia – analizując doświadczenia polskie i włoskie 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Doktorancka szkoła letnia Demokracja w stanie zagrożenia – analizując doświadcze-

nia polskie i włoskie, zwana dalej „szkołą”, jest projektem realizowanym w ramach 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków EFS w PO WER ścieżka 3.5. 

2. Organizatorem szkoły jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-

skiego, zwany dalej „organizatorem”. 

3. Szkoła odbywa się w dniach 14–17 i 24–30 listopada 2022 roku w Warszawie, na te-

renie Uniwersytetu Warszawskiego, oraz w Rzymie. 

4. Szkoła składa się z 63 godzin zajęć i odbywa się zgodnie z programem i planem zajęć 

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

 

§ 2 

Zasady rekrutacji 

 

1. Uczestnikiem szkoły może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego (ze 

studiów doktoranckich lub ze szkoły doktorskiej). 

2. Kandydat na uczestnika zgłasza się w terminie od 2 do 7 listopada 2022 roku po-

przez przesłanie życiorysu naukowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oso-

bowych na potrzeby rekrutacji za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod 

adresem https://tinyurl.com/332p9ec9. Zgłoszenia przesłane po 7 listopada 2022 roku 

będą pozostawione bez rozpoznania. 

3. Do udziału w szkole zakwalifikowanych zostanie 15 osób, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością miejsc na liście rankingowej. 

5. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie oceny nadesłanych przez kandyda-

tów życiorysów naukowych. 

6. Życiorys naukowy powinien zawierać w szczególności informacje o dotychczasowych 

osiągnięciach i aktywnościach naukowych oraz o tematyce prowadzonych badań nau-

kowych lub przygotowywanej rozprawy doktorskiej. W pozostałym zakresie forma  

i objętość życiorysu naukowego są pozostawione do uznania kandydatów. 

7. Zgłoszenia będą oceniane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora, 

która będzie się kierować następującymi kryteriami: 

http://www.zip.uw.edu.pl/
https://tinyurl.com/332p9ec9


   

 

1) przedstawiony w życiorysie naukowym dotychczasowy dorobek naukowy dok-

toranta_ki, w szczególności autorstwo publikacji naukowych, referatów na 

konferencjach naukowych, kierowanie projektami naukowymi lub udział  

w projektach naukowych, stypendia, nagrody i wyróżnienia naukowe – od 0 do 

10 punktów; 

2) wynikający z życiorysu naukowego spodziewany wpływ udziału doktoranta_ki 

w szkole: 

a. na jego_jej rozwój naukowy, w szczególności na postępy w przygo-

towywaniu rozprawy doktorskiej, oraz 

b. na przebieg prowadzonych w ramach szkoły zajęć, polegający  

w szczególności na poszerzeniu lub pogłębieniu dyskusji w ramach 

tych zajęć 

– łącznie od 0 do 10 punktów. 

8. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wszyscy ci 

kandydaci zostaną przyjęci, niezależnie od limitu miejsc. 

9. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową do  

9 listopada 2022 roku. 

10. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów organizator może przeprowa-

dzić dodatkową turę rekrutacji, z uwzględnieniem powyższych zasad. Terminy drugiej 

tury rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zip.uw.edu.pl. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem zajęć lub w pierwszym dniu 

zajęć do udziału w szkole dopuszcza się kandydata z pierwszego miejsca listy rezer-

wowej, utworzonej spośród kandydatów, którzy pierwotnie nie zostali przyjęci do 

szkoły. 

12. W przypadku nieprzyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów szkoła nie odbędzie się,  

o czym osoby przyjęte zostaną poinformowane drogą mailową.  

 

§ 3 

Prawa i obowiązki organizatora 

 

1. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestnika zgodnie 

z zasadami określonymi w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przesłanej 

przez uczestnika w ramach zgłoszenia. 

2. Organizator zapewnia uczestnikowi: 

1) zajęcia zgodne z programem i planem szkoły opublikowanym na stronie inter-

netowej www.zip.uw.edu.pl; 

2) kadrę naukowo-dydaktyczną mającą kompetencje do prowadzenia zajęć prze-

widzianych programem szkoły; 

3) przerwę kawową i obiad w każdym dniu szkoleniowym w Warszawie; 

http://www.zip.uw.edu.pl/
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4) pokrycie w całości kosztu lotów na trasie Warszawa – Rzym oraz Rzym – 

Warszawa, w tym kosztu bagażu rejestrowanego na obu tych trasach; organi-

zator dokonuje zakupu biletów na te loty; 

5) pokrycie w całości kosztu zakwaterowania wraz ze śniadaniem w hotelu  

w Rzymie, przy czym koszt ten w części zostanie pokryty bezpośrednio przez 

organizatora, a w części przez uczestnika, jednak ze środków wypłaconych mu 

przez organizatora w ramach stypendium, o którym mowa w ust. 3; organiza-

tor dokonuje rezerwacji miejsc w hotelu; 

6) wydanie dyplomu ukończenia szkoły, po spełnieniu przez uczestnika wszyst-

kich wymagań przewidzianych programem szkoły.  

3. Organizator zapewnia uczestnikowi stypendium w wysokości 48 euro na każdy dzień 

pobytu we Włoszech, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracowni-

kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  

z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), zwane dalej „stypendium”. 

Stypendium w łącznej wysokości na wszystkie dni pobytu we Włoszech jest wypłaca-

ne uczestnikowi przed wylotem do Rzymu. Stypendium jest przeznaczone na pokry-

cie: 

1) części kosztu zakwaterowania wraz ze śniadaniem, zgodnie z ust. 2 pkt 5;  

2) kosztu zakupu biletów wstępu do muzeów i innych miejsc, do których obowią-

zuje wstęp za opłatą, przewidzianych w planie zajęć szkoły; koszt ten może 

obejmować także koszt usługi przewodnika w tych muzeach lub miejscach;  

3) kosztu zakupu biletów uprawniających do korzystania z publicznego transpor-

tu zbiorowego w Rzymie; 

4) kosztu zakupu biletów na podróż z lotniska Fiumicino lub Ciampino do Rzy-

mu oraz z Rzymu do lotniska Fiumicino lub Ciampino. 

4. Jeżeli po pokryciu przez uczestnika kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4, kwota 

przyznanego mu stypendium nie została wyczerpana, uczestnik dysponuje nią w spo-

sób swobodny.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmian w har-

monogramie lub formie odbywania zajęć. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w szkole, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych Regu-

laminu odnoszących się do jej części rzymskiej; 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na nie więcej niż jednych 90-minutowych 

zajęciach w ramach warszawskiej części szkoły. 



   

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji; 

2) wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu oraz 

Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu, które zostaną mu przekazane 

pierwszego dnia szkoły; 

3) punktualnego przybycia na zajęcia; 

4) czynnego uczestnictwa w zajęciach; 

5) potwierdzania swojej obecności w każdym dniu szkoły własnoręcznym podpi-

sem na liście obecności; 

6) wykupienia na czas rzymskiej części szkoły pełnego pakietu ubezpieczenia 

(„PAKIET V - Stawka 20,00 PLN za osobodzień”) oferowanego w ramach 

Umowy Generalnej WA50/001731/21/Ama podpisanej przez Uniwersytet 

Warszawski ze STU ERGO Hestia SA1 lub wykupienia analogicznego ubez-

pieczenia w innej firmie; 

7) pokrycia ze środków przyznanych mu w ramach stypendium części kosztu za-

kwaterowania wraz ze śniadaniem w Rzymie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5; 

8) pokrycia z pozostałej części stypendium kosztów biletów, o których mowa  

w § 3 ust. 3 pkt 2–4; 

9) pokrycia kosztów wyżywienia i ewentualnych innych kosztów pobytu w Rzy-

mie z własnych środków lub z tej części stypendium, która pozostała po po-

kryciu kosztów, o których mowa w przepisach poprzedzających; 

10) obecności na wszystkich zajęciach w ramach rzymskiej części szkoły, pod ry-

gorem zwrotu opłat poniesionych przez organizatora w związku z udziałem 

uczestnika w tej części szkoły oraz zwrotu stypendium; organizator usprawie-

dliwia nieobecność wyłącznie wtedy, gdy była ona niezależna od uczestnika; 

11) spełnienia warunków zaliczenia szkoły, którymi są: 

a. obecność na zajęciach, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 10; 

b. przedstawienie spełniającej wymogi naukowe pracy pisemnej lub speł-

niającego wymogi naukowe referatu na zajęciach, w obu przypadkach 

na temat uzgodniony z prowadzącym, lub aktywny udział w zajęciach, 

w istotnym stopniu poszerzający lub pogłębiający prowadzone w ich 

ramach rozważania; praca pisemna, w razie wyboru przez uczestnika 

tej formy zaliczenia, powinna zostać przedstawiona do 20 grudnia 2022 

roku; 

c. wypełnienie ankiety zawierającej pytania zamknięte i otwarte dotyczą-

ce przebiegu i organizacji szkoły. 

 

 

 
1 Zob. www.uw.edu.pl/wp-content/ uploads/2022/01/oferta_kl_ergo-hestia_2022.pdf, 

www.uw.edu.pl/pracownik/ wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/dodatkowe-ubezpieczenie. 

http://www.uw.edu.pl/wp-content/%20uploads/2022/01/oferta_kl_ergo-hestia_2022.pdf
http://www.uw.edu.pl/pracownik/%20wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/dodatkowe-ubezpieczenie


   

 

§ 5 

Przepis końcowy 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, to jest 2 listopada 2022 roku. 


