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REGULAMIN REKRUTACJI SZKOŁY LETNIEJ 2019 

w ramach projektu „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt  

i próby rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby 
rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18 (dalej: 
Projekt) realizowany jest przez Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy 
Przesmyckiego 40. 

2. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie (00-553) przy ulicy Koszykowej 24 lok. 7 (tel.: 22 825 03 90, 
adres strony www: www.mikolaj.org.pl, www.teologiapolityczna.pl, e-mail: 
redakcja@teologiapolityczna.pl). 

3. Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska. 
4. Czas realizacji Projektu obejmuje okres od 1.12.2018 roku do 31.08.2021 roku. 
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 
 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania, zasady kwalifikacji i udziału w Szkole Letniej 2019. 
2. Uczestnictwo w Szkole Letniej jest dobrowolne i bezpłatne.   
3. Ilekroć w regulaminie mowa o:   

a) Fundacji – oznacza to Fundację Świętego Mikołaja; 
b) Komisji – oznacza to komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą członkowie zespołu 

projektowego pod przewodnictwem kierownika Projektu, powoływaną przez Zarząd Fundacji;   
c) Kandydacie – oznacza to osobę, która ubiega się o udział w Szkole Letniej; 
d) Uczestniku – oznacza to osobę, który bierze udział w Szkole Letniej.  

4. Uczestnikami Szkoły Letniej będzie grupa 30 studentów. 
5. Edycja 2019 szkoły letniej realizowana będzie w okresie 8.07.2019–16.07.2019 roku (9 dni)  

w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków. 
 

§ 3 

Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Do udziału w Szkole Letniej uprawnieni są studenci: 
a)  I, II, i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich; 
b) uczęszczający do szkół wyższych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów Unii 

Europejskiej;  
c) w wieku od 19 do 30 lat; 
d) którzy nie brali wcześniej udziału w takiej samej formie wsparcia. 
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2. Uczestnik w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do Szkoły Letniej musi spełniać wszystkie 
powyższe warunki rekrutacyjne. 

3. W czasie rekrutacji dzięki zdefiniowaniu niedyskryminujących kryteriów udziału będą stosowane: 
zasada równych szans oraz polityka równości płci. 

 

§ 4 

Kryteria udziału w Szkole Letniej 

1. Decyzja o kwalifikacji do Szkoły Letniej jest podejmowana na podstawie następujących kryteriów (w 

nawiasie maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przydzielona w każdej z kategorii): 

a) osiągnięcie średniej ocen w roku akademickim lub roku szkolnym 2017/2018 na poziomie  

co najmniej 4,2 (8 pkt.);  

b) członkostwo lub wolontariat w organizacji pozarządowej (5 pkt.); 

c) członkostwo we władzach organizacji pozarządowej (3 pkt.); 

d) członkostwo w kole naukowym (4 pkt.); 

e) opublikowanie co najmniej trzech publikacji naukowych w przeciągu dwóch ostatnich lat (10 

pkt.); 

f) ocena prezentacji Kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej (20 pkt.). 

2. Każdy Kandydat może zostać oceniony maksymalnie na 50 punktów. Na podstawie oceny 

Kandydatów powstanie lista rankingowa, czyli uszeregowanie Kandydatów w kolejności 

przyznanych punktów od największej liczby punktów do najmniejszej. 

 

§ 5 

Tryb ubiegania się o udział w Szkole Letniej 

1. Kandydat, który chce wziąć udział w Szkole Letniej, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie: www.teologiapolityczna.pl/rekrutacja-szkola-letnia oraz załączyć list motywacyjny 
(zawierającym między innymi informację o doświadczeniu naukowym i zainteresowaniach) do 
momentu zakończenia pierwszej części rekrutacji, czyli do 21 maja 2019 roku. 

2. W razie wpłynięcia do dnia 21 maja 2019 roku mniejszej liczby zgłoszeń niż przewidziana, Fundacja 
może ogłosić drugą turę rekrutacji i określić czas jej zakończenia. 

3. W odniesieniu do osób ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami Fundacja zapewni wsparcie  
w zakresie wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Na podstawie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz przeprowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjnej Komisja kwalifikuje Uczestników do Projektu i tworzy listę rankingową, składającą się 
z listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. 

5. Komisja może podjąć decyzję o kwalifikacji maksymalnie 30 Uczestników. 

6. Lista zakwalifikowanych do Szkoły Letniej Uczestników zostanie zamieszczona na stronie: 
www.teologiapolityczna.pl w ciągu 21 dni od momentu terminu zakończenia rekrutacji określonego 
w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2. 

7. Informacja o kwalifikacji wraz z umową uczestnictwa w Szkole Letniej zostanie wysłana Kandydatom 
na adres e-mail. 

8. Warunkiem udziału w Szkole Letniej jest dostarczenie w ciągu 10 dni od momentu opublikowania 
listy rankingowej: 

a) skanu legitymacji studenckiej potwierdzającej spełnianie kryteriów określonych w § 3 ust. 1 
lit. a-c niniejszego regulaminu; 

b) podpisanej umowy uczestnictwa w Szkole Letniej.  
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9. Niespełnienie warunków określonych w ust. 7 skutkować będzie skreśleniem z listy rankingowej i 
przyjęciem do Projektu pierwszej w kolejności osoby z listy rezerwowej. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji.  

2. Przepisy niniejszego regulaminu mogą zostać zmienione w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i są 

wiążące dla Uczestnika Projektu od daty, w której został on zawiadomiony o tym fakcie. 

3. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze Projektu oraz zostanie przekazany 
Uczestnikom Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 


