
   

 

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej Parlament i obywatele 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła letnia Parlament i obywatele, zwana dalej „szkołą”, jest projektem realizowa-

nym 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 4–8 i 11–15 lipca 2022 roku (łącznie 62 godziny dydak-

tyczne) na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Szkoła odbywa się zgodnie z programem i planem zajęć opublikowanymi 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 okresie od 2 do 12 czerwca 2022 roku poprzez 

przesłanie na adres organizatora (rafal.smolen@uw.edu.pl) życiorysu naukowego  

i krótkiego listu motywacyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych na potrzeby rekrutacji, dostępnej pod adresem https://tiny.pl/9vzvz. 

3. Minimalna liczba uczestników wynosi 15, a maksymalna – 23. 

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

przy czym pierwszeństwo będzie przysługiwało stypendystom programu „Zwiększa-

nie mobilności doktorantów UW”. 

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

tów życiorysów naukowych i listów motywacyjnych. 

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. Forma i objętość życiorysu nau-

kowego i listu motywacyjnego są pozostawione do uznania kandydatów. 

7. Dokumenty będą oceniane przez komisję złożoną z wykładowców szkoły pod prze-

wodnictwem prof. Ryszarda Piotrowskiego wedle następujących kryteriów: 

a. jakość dotychczasowego dorobku naukowego, w szczególności publikacje na-

ukowe, referaty na konferencjach naukowych, kierowanie projektami nauko-
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wymi lub udział w tych projektach, stypendia, nagrody i wyróżnienia naukowe 

– od 0 do 10 punktów; 

b. spodziewany wpływ udziału doktoranta w szkole na jego rozwój naukowy,  

w szczególności na postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – 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 

15 czerwca 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 wypełnionej 

przez uczestnika w ramach zgłoszenia. 

2. Organizator zapewnia: 

1) zajęcia zgodne z programem i planem opublikowanymi na stronie internetowej 

www.zip.uw.edu.pl; 

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

widzianych programem szkoły; 

3) przerwy kawowe i obiad dla uczestnika w każdym dniu szkoleniowym; 

4) wydanie uczestnikowi dyplomu ukończenia szkoły, po spełnieniu przez niego 

wszystkich wymagań przewidzianych programem szkoły.  

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

monogramie zajęć. 
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§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik ma prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w szkole; 

2) nieobecności na nie więcej niż pięciu zajęciach (po 90 minut każde). 

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) czynnego uczestnictwa w zajęciach; 

4) punktualnego przybycia na zajęcia; 

5) potwierdzania swojej obecności w każdym dniu szkoły poprzez złożenie wła-

snoręcznego podpisu na liście obecności; 

6) spełnienia warunków zaliczenia szkoły, którymi są: 

a. obecność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na pięciu zajęciach 

po 90 minut każde); 

b. przedstawienie spełniających wymogi naukowe pracy pisemnej lub re-

feratu na zajęciach (w obu przypadkach na temat uzgodniony z prowa-

dzącym). Uczestnik samodzielnie określa, czy za podstawę zaliczenia 

należy uznać referat czy pracę pisemną, może również wskazać oba te 

elementy. Praca pisemna powinna zostać przedstawiona do 30 września 

2022 roku; 

c. wypełnienie ankiet zawierających pytania otwarte z zakresu tematyki 

szkoły – przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkoły. 

 

§ 5 

Przepis końcowy 

 

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

 


