
   

 

 

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej 

Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych 

 
 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Szkoła Letnia „Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych  

i 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. Organizatorami Szkoły Letniej są Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego (jednostka wiodąca) oraz Wydział Polonistyki, Instytut 

Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zaś współorganizatorem – konsorcjum 

CLARIN-PL (dalej: „organizatorzy”).  

3. Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (83 godz. dydaktyczne)  

w terminie 14–25.09.2020 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: 

IS), przy ul. Karowej 18 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/uczestniczką Szkoły Letniej (dalej: „uczestnik”), może być wyłącznie 

doktorant/doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający/posiadająca status 

doktoranta/doktorantki przez cały okres trwania szkoły letniej.  

2. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Letniej poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego pod adresem: https://forms.gle/WiMta5vzd2QMkvgw8. Formularz obejmuje 

informacje na temat motywacji do udziału w szkole letniej oraz zainteresowań naukowych  

i doświadczeń badawczych kandydata/kandydatki, a także zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest: 

a. zainteresowanie problematyką ilościowej i/albo jakościowej analizy tekstu  

oraz nowoczesnymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w naukach 

humanistycznych i społecznych;  

b. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo  

w zajęciach, w tym znajomość gramatyki języka polskiego na poziomie egzaminu 

maturalnego;  

c. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;  

d. znajomość obsługi komputera w stopniu umożliwiającym sprawne korzystanie  

z aplikacji webowych i desktopowych do analizy tekstu.  

4. Podstawowa wiedza i doświadczenie badawcze w zakresie metod analizy tekstu są mile 

widziane.  

5. Minimalna liczba uczestników wynosi 15, a maksymalna – 18. 

http://www.zip.uw.edu.pl/
https://forms.gle/WiMta5vzd2QMkvgw8


   

 

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

czym pierwszeństwo będzie przysługiwało stypendystom programu „Zwiększanie 

mobilności doktorantów UW”. 

7. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie oceny zgłoszeń nadesłanych przez 

kandydatów. Zostanie ona przeprowadzona przez trzyosobową komisję złożoną  

z wykładowców Szkoły Letniej w stopniu co najmniej doktora wedle następujących 

kryteriów: 

a. adekwatność prowadzonych badań oraz zainteresowań naukowych do celów oraz 

programu Szkoły Letniej – od 0 do 10 punktów; 

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

w szczególności na postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – od 0 do 10 

punktów. 

8. Rejestracja do Szkoły Letniej rozpocznie się 6.05.2020 r. i zakończy 6.06.2020 r. Lista 

rankingowa kandydatów zostanie opublikowana na stronie: www.zip.uw.edu.pl 

najpóźniej do 20.06.2020 r.  

9. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową 

niezwłocznie po opublikowaniu listy rankingowej.  

10. W przypadku niewypełnienie limitu miejsc organizatorzy przeprowadzą dodatkowe 

tury rekrutacji, o terminach których poinformują ogłoszeniem na stronie: 

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 rezerwowej. 

12. W przypadku nieprzyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów Szkoła Letnia nie odbędzie się  

w wyznaczonym terminie, o czym osoby przyjęte zostaną poinformowane drogą mailową.  

13. W przypadku konieczności przełożenia terminu Szkoły Letniej ze względu na sytuację 

epidemiologiczną o zmianie terminu osoby przyjęte zostaną poinformowane najpóźniej  

na 10 dni przed inauguracją. Nowy termin Szkoły Letniej zostanie również ogłoszony  

na stronie: www.zip.uw.edu.pl. 

 

§3. 

Prawa i obowiązki organizatorów 

1. Organizatorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami 

określonymi w klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu rekrutacyjnym.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą dokonać zmian  

w harmonogramie zajęć. 

3. W przypadku konieczności przełożenia terminu Szkoły Letniej ze względu na sytuację 

epidemiologiczną organizatorzy mogą wyznaczyć nowy termin.  

4. Organizatorzy zapewniają:  

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 obiadowe dla uczestników w każdym dniu szkoleniowym; 

d. wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia Szkoły Letniej po spełnieniu 

wszystkich wymagań przewidzianych w programie.  
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§4. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do:  

a. bezpłatnego udziału w Szkole Letniej,  

b. do 10% nieobecności (tj. 8 godzin dydaktycznych) 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: 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. udziału w bilansie kompetencji polegającym na wypełnieniu testu przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu Szkoły Letniej;  

g. spełnienia zasad zaliczenia Szkoły Letniej, którymi są:  

─ obecność na zajęciach (z uwzględnieniem §4.1.b),  

─ przystąpienie do testu końcowego i uzyskanie co najmniej 60% 

punktów,  

─ aktywny udział w rozwiązywaniu zadań grupowych i prezentacji 

wyników wspólnej pracy podczas końcowych zajęć Szkoły Letniej. 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 6.05.2020 r.  
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