
   

 

 

 

Regulamin stacjonarnej szkoły letniej w języku obcym: 

 

 Komunikacja i współpraca w zespołach wielokulturowych 

 
 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła letnia Komunikacja i współpraca w zespołach wielokulturowych, 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 obejmuje 10 dni szkoleniowych (80h dydaktycznych) i odbywa się w 

terminie: 21.09-30.09.2020r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, przy ul. Dobrej 55 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 student 

Uniwersytetu Warszawskiego wpisany na: 

 I rok studiów II stopnia na kierunku helwetologia,  

 I rok studiów II stopnia na kierunku germanistyka,  

 I rok studiów II stopnia na kierunku europeistyka,  

 I rok studiów II stopnia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze, 

posiadający status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej.  

2. Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2 (średniozaawansowany) ESOKJ.  

3. Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 15.05.2020r. i zakończy się 30.06.2020r.  

4. Student UW zainteresowany udziałem w Szkole letniej przesyła na adres 

mgr.helwetologia@uw.edu.pl swoje zgłoszenie, zawierające następujące dane: 

imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz informację o posiadanym 

dokumencie potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym 

poziomie (np. certyfikatu, wyniku testu poziomującego). Na prośbę Organizatora 

Szkoły letniej student zobowiązany jest przesłać mailem skan tego dokumentu lub 

okazać go podczas inauguracji zajęć.  

5. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje spełnienie przez studenta warunków 

uczestnictwa zawartych w pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz kolejność zgłoszeń.  

http://www.zip.uw.edu.pl/
mailto:mgr.helwetologia@uw.edu.pl


   

 

6. Maksymalna liczba uczestników szkoły letniej wynosi 25. Minimalna liczba 

uczestników szkoły letniej wynosi 17 osób. W przypadku niezebrania się minimalnej 

liczby uczestników szkoła letnia nie odbędzie się.  

7. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w 

terminie do 07.07.2020r.  

8. W przypadku niewypełnienie limitu miejsc organizatorzy przeprowadzą 

dodatkowe tury rekrutacji, o terminach których poinformują ogłoszeniem na 

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

9. W przypadku nieprzyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów Szkoła Letnia nie 

odbędzie się w wyznaczonym terminie, o czym osoby przyjęte zostaną 

poinformowane drogą mailową.  

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

epidemiologiczną organizatorzy mogą wyznaczyć nowy termin.  

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 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,  
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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:  

 aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwe 10h dydaktycznych 

nieobecności), 

 udział w teście wiedzy przeprowadzonym na początku szkoły letniej, 

 pozytywna ocena efektów realizacji projektu - ocena umiejętności doboru 

przez studenta zagadnień badawczych związanych z pracą w zespole 

wielokulturowym, dobór narzędzi metodologicznych i kompetencji miękkich, 

implementacja nabytych kompetencji oraz wnioskowanie, ocena wkładu 

studenta w kształtowanie cech indywidualnych, 

 uzyskanie pozytywnego wyniku testu podsumowującego wiedzę i umiejętności 

uczestników kursu. 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji, tj. z dniem 15.05.2020 roku.  
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