
 

 

 

Regulamin doktoranckiej szkoły letniej  

“The Psycholinguistics of Multilingualism” 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Szkoła Letnia “The Psycholinguistics of Multilingualism”, 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 Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 

dalej: “organizator”.  

3. Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 10 dni szkoleniowych (80 godz. dydaktycznych) w 

terminie 20-30.07.2020 r. na Wydziale Neofilologii (dalej: WN), przy ul. Dobrej 55 w 

Warszawie.  

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 wyłącznie doktorant 

Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania szkoły 

letniej. Szkoła skierowana jest przede wszystkim do doktorantów związanych z 

wydziałami Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki i Psychologii (rekrutowane 

będą osoby na 2 lub 3 roku studiów doktoranckich starego typu) oraz do doktorantów Szkół 

Doktorskich (1 rok), ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Nauk Humanistycznych i 

Szkoły Nauk Społecznych. Doktoranci z innych wydziałów lub Szkół Doktorskich również 

mogą ubiegać się o przyjęcie. 

2. Pierwszym warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest posiadanie przez uczestnika 

statusu doktoranta UW, zainteresowanie problematyką dwu- i wielojęzyczności, a także 

badaniami nad uczeniem się języków, metodologią badań ilościowych i eksperymentalnych. 

Podstawowa znajomość metodologii badań empirycznych i statystyki jest mile widziana, acz 

niekonieczna.  

3. Drugim warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca 

aktywny udział w zajęciach Szkoły (minimum B2+, potwierdzona certyfikatem biegłości 

językowej honorowanym przez UW, udziałem w konferencji lub projekcie w języku 

angielskim, bądź egzaminem lub zaliczeniem na odpowiednim poziomie). Znajomość języka 

angielskiego umożliwi uczestnictwo w wykładach i warsztatach, przygotowanie projektów oraz 

czytanie literatury anglojęzycznej. Potwierdzić kompetencje językowe należy przez przesłanie 

odpowiedniego certyfikatu, innego dokumentu albo poświadczenie udziału w projektach lub 

konferencjach odbywających się w języku angielskim. 
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4. Maksymalna liczba uczestników Szkoły Letniej wynosi 25, w tym maksymalnie 17 osób 

z Uniwersytetu Warszawskiego. Minimalna liczba uczestników Szkoły Letniej, będących 

doktorantami UW wynosi 15 osób. 

5. Rekrutacja  do Szkoły Letniej rozpocznie się 11.05.2020 r. i zakończy 7.06.2020 r. Lista 

rankingowa kandydatów z UW zakwalifikowanych do udziału w Szkole Letniej zostanie 

opublikowana na stronie: www.zip.uw.edu.pl najpóźniej do 20.06. 2020 r.  

6. Doktoranci zainteresowani udziałem w Szkole Letniej powinni w terminie wskazanym w 

ust. 5: 

a) wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: 

https://forms.gle/NEKpzrA1VH6PsACY8 i zawierający m.in. informację o temacie pracy 

magisterskiej i zakresie pracy doktorskiej, kursach związanych z tematem Szkoły Letniej, w 

jakich doktorant dotąd uczestniczył; motywacji do uczestnictwa w szkole z uzasadnieniem i 

krótkim opisem osiągnięć związanych z dziedziną; 

b) przesłać skan dokumentu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego na 

adres: a.otwinowska@uw.edu.pl 

 7. Lista rankingowa, o której mowa w ust. 5 zostanie utworzona na podstawie oceny zgłoszeń 

nadesłanych przez kandydatów, przeprowadzonej przez trzyosobową Komisję rekrutacyjną 

według następujących kryteriów:  

a) adekwatność prowadzonych badań i zainteresowań naukowych do celów oraz programu 

szkoły, 

b) spodziewany wpływ udziału doktoranta w szkole letniej na postępy w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

8. Stypendystom programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW” przysługiwać będzie 

pierwszeństwo w kwalifikacji do udziału w Szkole Letniej. 

9. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową 

niezwłocznie po opublikowaniu listy rankingowej, o której mowa w ust. 5.  

10. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc przeznaczonego dla doktorantów UW 

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 Letniej dopuszcza się kandydata z pierwszego miejsca listy rezerwowej. 

 

12. W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników będących doktorantami UW 

pomimo uruchomienia kolejnych tur rekrutacji Szkoła Letnia nie odbędzie się.  

§3.  

Prawa i obowiązki organizatora  

1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi 

w klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu rekrutacyjnym.  
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2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów (dziennych i 

godzinowych) dotyczących realizacji szkoły letniej.  

 

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie przed rozpoczęciem zajęć zadecydować o 

przeniesieniu Szkoły Letniej na następny rok akademicki, jeśli wymagać tego będzie sytuacja 

epidemiczna i ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu wprowadzone zarządzeniem 

Rektora UW. Organizator niezwłocznie poinformuje o podjęciu tej decyzji wszystkich 

kandydatów lub uczestników Szkoły Letniej.  

 

4. 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 obiadowe 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. 10% nieobecności (tj. 8 godzin dydaktycznych) w trakcie całej 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. udziału w bilansie kompetencji, 

g. 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 11.05.2020 roku. 
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