REGULAMIN
ZAGRANICZNEGO WYJAZDU STUDYJNEGO
DLA STUDENTEK I STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH
I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym w ramach
Wydziałowego Planu Indywidualizacji Kształcenia.
Wyjazd studyjny organizowany jest dla studentów/ek I i II roku studiów I stopnia oraz I
roku studiów II stopnia, studiujących na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Limit miejsc wynosi 10 studentek/studentów.
Wyjazd studyjny planowany jest w dniach 8-12 października 2018 r.
Wyjazd studyjny realizowany będzie na terenie Rumunii.
W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział wyłącznie studentki/studenci, którzy zostali
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną.
Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest współfinansowane ze środków przyznanych
WNPiSM UW w ramach Planu Indywidualizacji Kształcenia.
§ 2. Cel wyjazdu studyjnego

1.
2.

Celem wyjazdu studyjnego jest odbycie krótkoterminowego stażu zagranicznego .
Udział w wyjeździe studyjnym umożliwi poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania
państwa rumuńskiego, jego historii i współczesnych problemów oraz wzmocni rozwój
kompetencji społecznych i komunikacyjnych (komunikowanie się w języku obcym),
budowanie sieci kontaktów oraz wymianę doświadczeń ze studentami studiującymi w
innym kraju Unii Europejskiej.
§ 3. Warunki uczestnictwa

1.

2.

3.

4.

W wyjeździe studyjnym może wziąć udział 10 uczestników/czek, którzy/re zostaną
zakwalifikowani/ne na listę uczestników/czek wyjazdu studyjnego przez Komisję
Rekrutacyjną.
Koszty uczestnictwa studentka/ki w wyjeździe studyjnym finansowane ze środków
Projektu obejmują:
1) Przelot samolotem na trasie Warszawa – Bukareszt; Bukareszt – Warszawa,
2) Cztery noclegi w akademiku w pokojach dwu- trzyosobowych
Studenci z własnych środków pokrywają koszty wyżywienia, biletów wstępu i wydatków
własnych.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po 30.06.2018 roku student/ka są zobowiązani do
pokrycia kosztów biletu lotniczego i noclegów.

5.

Za realizację programu wyjazdu studyjnego oraz opiekę merytoryczną nad
uczestnikami/czkami odpowiedzialni są opiekunowie wyjazdu: dr hab. Daniel Przastek,
dr Agnieszka Bejma.
§ 4. Komisja Rekrutacyjna

1.

2.
3.

4.

Komisja Rekrutacyjna składa się z 5 osób, reprezentujących wszystkie Instytuty
wchodzące w skład Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych UW, prof. UW dr hab. Stanisława Sulowskiego.
Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja złożonych dokumentów,
2) sporządzenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd studyjny oraz listy
rezerwowej.
Z przeprowadzonej rekrutacji członkowie Komisji sporządzają protokół.
§ 5. Zasady rekrutacji

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zgłoszenia uczestników/czek Projektu będą przyjmowane do dnia 18.05.2018 r. do
godziny 15.00.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gabinecie Prodziekana
ds. finansowych i rozwoju dr hab. Daniela Przastka, (budynek Collegium Politicum,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój nr 217).
Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę uczestników/czek wyjazdu studyjnego wraz z listą
rezerwową do dnia 25.05.2018 r.
Studenci/tki zakwalifikowani/ne do udziału w wyjeździe studyjnym zostaną
poinformowani drogą e-mailową.
Przystąpienie studenta/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
Komisja Rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc.
§ 6. Kryteria wyboru uczestników/czek wyjazdu studyjnego

1.

O zakwalifikowaniu studenta/ki na wyjazd studyjny będą decydowały następujące
kryteria:
1) złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego
załącznik nr 1,
2) list motywacyjny (1-3 pkt),
3) potwierdzona z Sekcji Studenckiej informacja o średniej z toku studiów (1-3 pkt,
w tym za średnią 5,0-4,5 – 3 pkt; 4,49-4,0 – 2 pkt; poniżej 3,99 – 1 pkt),
4) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego/lub oświadczenie o
znajomości języka; (1-3 pkt; znajomość języka na poziomie A – 1 pkt, B – 2 pkt,
C – 3 pkt),

2.
3.

5) informacja o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp.
(1-3 pkt; 1 punkt za 1 uczestnictwo),
6) inne osiągnięcia naukowe; uczestnictwo w organizacji wydarzeń naukowych,
publikacje naukowe (1-3 pkt; 1 punkt za 1 osiągnięcie).
Maksymalnie w postępowaniu można zdobyć 15 pkt.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe studyjnym, miejsce zakwalifikowanego
studenta/ki, zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
Rezygnacja wymaga formy pisemnej z zachowaniem terminu do dnia 15 czerwca 2018
roku.
§ 7. Prawa i obowiązki studentek i studentów wyjazdu studyjnego

1.
2.

3.
4.

Student/ka wyjazdu studyjnego zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w programie
wyjazdu studyjnego oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Każdy uczestnik zakwalifikowany na wyjazd ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać kartę EKUZ na wyjazdy do
krajów UE. Dokumenty te należy przedstawić w postaci kserokopii Opiekunom wyjazdu
najpóźniej 7 dni roboczych przed planowaną datą wyjazdu.
Student/ka wyjazdu studyjnego zobowiązuje się do wypełniania listy obecności, ankiet
oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących realizacji wyjazdu.
Student/ka wyjazdu studyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
dokumentację fotograficzną z udziału w wyjeździe studyjnym oraz wykorzystanie
swojego wizerunku do celów informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji
wyjazdu.
§ 8. Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

Informacja o wyjeździe studyjnym wraz z Regulaminem i załącznikiem i ramowym
programem wyjazdu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Opiekunowie wyjazdu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez całym
okres realizacji wyjazdu studyjnego.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany warunków
realizacji wyjazdu lub w innych sytuacjach nieprzewidzianych i niezależnych od
Organizatora.

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
1. Poniedziałek – przylot i zakwaterowanie, czas wolny - wieczorny spacer
2. Wtorek – zajęcia m.in. na temat współczesnej historii Rumunii, rumuńskiego systemu
politycznego i partyjnego
3. Środa – zwiedzanie rumuńskiego Parlamentu i spotkanie z parlamentarzystami

4. Czwartek – Bukareszt totalitarny
5. Piątek – powrót

