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Wszelkie pytania proszę kierować na adres: wsl.studium@uw.edu.pl
Więcej szczegółów www.studium.uw.edu.pl
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I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoáa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku Īycia
(w wyjątkowych wypadkach wiĊcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i wspóáczesnoĞci Europy ĝrodkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki miĊdzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo,
etnologia, geogra¿a, prawo, ekonomia).
2. Uczestnikami Szkoáy mogą byü sáuchacze z Europy Wschodniej i ĝrodkowej, krajów baátyckich, Baákanów, Rosji, Azji
ĝrodkowej i Kaukazu oraz z Polski.
3. Od kandydatów oczekujemy znajomoĞci jĊzyka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykáadów.
4. Program Szkoáy skáada siĊ z wykáadów (wykáadowcami bĊdzie miĊdzynarodowe grono specjalistów problematyki
regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których kaĪdy uczestnik Szkoáy wygáosi referat
z zakresu swojej pracy dyplomowej, a takĪe wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziaáu w towarzyszącym
Szkole programie kulturalnym.
II. STYPENDIA
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1. Kandydaci mogą ubiegaü siĊ o stypendium na pokrycie kosztów caáoĞci lub czĊĞci pobytu w Szkole (hotel, wyĪywienie,
udziaá w wykáadach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a takĪe o czĊĞciowe do¿nansowanie kosztów podróĪy
(nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).
2. Podanie o pokrycie kosztów naleĪy doáączyü do dokumentów kandydata.
III. DOKUMENTY
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1. Kandydaci winni przesáaü na adres: wsl.studium@uw.edu.pl:
a) wypeániony formularz,
b) list motywacyjny wraz z proponowanym tematem referatu,
c) curriculum vitae wraz z fotogra¿ą,
d) rekomendacjĊ promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),
e) potwierdzenie znajomoĞci jĊzyka polskiego,
f) zaĞwiadczenie z dziekanatu potwierdzające, Īe kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych
studiach piĊcioletnich,
g) podanie o pokrycie kosztów pobytu w Szkole.
2. Ostateczny termin nadsyáania kompletu dokumentów upáywa 15 stycznia 2018 r.
IV. KWALIFIKACJA:
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1. Komisja kwali¿kacyjna Szkoáy podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 5 lutego 2018 r. po czym
bezzwáocznie powiadomi wszystkich kandydujących.
2. Formalne zaproszenie do zakwali¿kowanych kandydatów Wschodniej Szkoáy Zimowej 2018 zostanie wysáane e-mailem
nie póĨniej, niĪ 5 lutego 2018 r. Pocztą zostanie wysáany oryginaá zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoáy.
WáaĞciwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listĊ zakwali¿kowanych kandydatów w celu uáatwienia
formalnoĞci wyjazdowych.
3. Przyjazdy uczestników do Warszawy – 27 lutego. ZajĊcia dydaktyczne Szkoáy rozpoczną siĊ w ĞrodĊ, 28 lutego 2018 r.
w Warszawie. Wyjazd uczestników – 15 marca 2018 r.
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Plakat Szkoáy oraz niniejszy folder zostaáy przygotowane w wersji polskiej, w formie drukowanej i elektronicznej.
Prosimy o szerokie ich udostĊpnianie wszystkim zainteresowanym.
Dalsze informacje znajdują siĊ na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW:
www.studium.uw.edu.pl
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Projekt jest wspóá¿nansowany w ramach programu polskiej wspóápracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.
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