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WARUNKI UCZESTNICTWA

STYPENDIA

DOKUMENTY

ZAPROSZENIE

1. Szko³a przeznaczona jest dla s³uchaczy z krajów b. ZSRR, krajów Europy Œrodkowej, ale tak¿e Europy Zachodniej
i Ameryki. Ma na celu umo¿liwienie poznania stanu nauki, nowych œrodowisk i wybitnych naukowców, zdobycie
orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szko³a nie daje mo¿liwoœci samodzielnej pracy badawczej,
przygotowuje raczej s³uchaczy do przysz³ych, d³u¿szych pobytów naukowych w Polsce.

2. Pe³noprawnymi uczestnikami Szko³y mog¹ byæ wy³¹cznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wy¿szych,
prowadz¹cy w³asne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku ¿ycia.

3. Od kandydatów wymaga siê znajomoœci obu jêzyków wyk³adowych Szko³y: , obu w stopniu
pozwalaj¹cym na rozumienie i korzystanie z wyk³adów.

4. Preferowane bêd¹ kandydatury osób specjalizuj¹cych siê w tematyce historii i wspó³eczesno ci Europy
Wschodniej, zw³aszcza XIX i XX w., a tak¿e rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.

5. Program Szko³y sk³ada siê z serii wyk³adów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów
w³asnych, naukowych zainteresowañ i badañ uczestników Szko³y) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i
kultury, zawiera tak¿e w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. S³uchacze, którzy wype³ni¹
wszystkie przepisane programem wymagania otrzymaj¹ „Dyplom Wschodniej Szko³y Letniej”.

6. Koszt uczestnictwa wynosi 500 (lub równowartoœæ w z³).

1. Kandydaci z krajów b. ZSRR i Europy Wschodniej, a czêœciowo tak¿e z krajów Europy Œrodkowej spe³niaj¹cy
merytoryczne warunki pe³nego uczestnictwa mog¹ ubiegaæ siê o stypendium na pokrycie (zale¿nie
od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wy¿ywienie, wyk³ady, materia³y, objazdy naukowe).

2. Podanie o przyznanie stypendium nale¿y do³¹czyæ do przesy³anych dokumentów.
3. Kwota stypendium nigdy nie mo¿e obejmowaæ kosztów podró¿y!

1. Kandydaci proszeni s¹ o nades³anie poczt¹ nastêpuj¹cych dokumentów:
- wype³niony kwestionariusz Szko³y,
- podanie o przyjêcie, zawieraj¹ce opis prac i zainteresowañ naukowych,
- curriculum vitae wraz z fotografi¹,
- wykaz wszystkich publikacji naukowych,
- dwie opinie badaczy problematyki, któr¹ kandydat siê zajmuje (jeœli to mo¿liwe jedna z Polski),
- kopia dyplomu ukoñczenia pe³nych studiów wy¿szych.

2. Termin nadsy³ania kompletu dokumentów up³ywa
3. Rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie podania zawieraj¹ce komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjêcie oraz

podanie o stypendium i kwestionariusz winny byæ przygotowane , a curriculum vitae
.

4. Aplikacje kandydatów, niezale¿nie od wyników, nie bêd¹ odsy³ane.

Kandydaci zakwalifikowani do Szko³y otrzymaj¹ formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ok. ., o czym zostan¹ powiadomione konsulaty R.P.

Niniejszy informator oraz plakat Wschodniej Szko³y Letniej zosta³ wydany w wersji polskiej, w formie elektronicznej
istnieje równie¿ wersja angielska, dostêpna na naszej stronie .

Prosimy o przekazywanie ich dalej i szerokie udostêpnianie wszystkim zainteresowanym.
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WSCHODNIA SZKO£A LETNIA
Wschodnia Szko³a Letnia (za³. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 20 s³uchaczy – m³odych badaczy z ró¿nych dziedzin humanistyki, zajmuj¹cych
siê histori¹ i wspó³czesnoœci¹ regionu. Uczestnicy Szko³y nie mog¹ pochodziæ z Polski. Wyk³ady prowadzi zmieniaj¹ca siê
grupa wybitnych specjalistów, pochodz¹cych g³ównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.

Na program Szko³y sk³adaj¹ siê: seria wyk³adów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz
prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.

Jêzykami wyk³adowymi Szko³y, których znajomoœci wymaga siê od kandydatów, s¹ polski i angielski.
Odby³o siê dotychczas, w latach 1992-2011, dwadzieœcia jeden sesji Szko³y. Wyk³ada³o ³¹cznie prawie 100 profesorów,

ukoñczy³o Szko³ê z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szko³y Letniej UW” ponad 500 s³uchaczy z 17 krajów Europy
Œrodkowej i Wschodniej, z 3 krajów Azji i Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu.

Absolwenci kontynuuj¹ kariery w swych krajach, sprawuj¹c czêsto powa¿ne funkcje w nauce (Litwa, Bia³oruœ,
Ukraina, Rosja, Mo³dawia, S³owacja, Czechy, Bu³garia, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a tak¿e
w organizacjach pozarz¹dowych (szczególnie Bia³oruœ), s³u¿bie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji
(Ukraina, Bu³garia, Wêgry) i mediach (Ukraina, Bia³oruœ, Bu³garia).

Absolwentów i wyk³adowców gromadzi powo³any w 2000 roku, podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wyk³a-
dowców Szko³y w Warszawie – miêdzynarodowy Klub Wschodniej Szko³y Letniej. W 2002 roku odby³ siê w Brnie,
zorganizowany przez czeskich absolwentów Drugi Zjazd absolwentów i wyk³adowców Szko³y. Trzeci mia³ miejsce w lipcu
2004 roku w Warszawie, Czwarty odby³ siê w 2005 r. w Kownie, Pi¹ty Zjazd mia³ miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaœ Szósty
Zjazd odby³ siê w 2008 r. w Jaremczy Siódmy Zjazd absolwentów i wyk³adowców Szko³y odby³ siê w Warszawie w 2010 r.

Dalsze informacje dotycz¹ce  Szkó³ z lat 1992-2011 – zob.
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