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§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem projektu: Cykl studenckich seminariów naukowych: 

Studenckie debaty nad Europą Środkowo-Wschodnią Programu 
Indywidualizacji Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego jest Katedra 
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydział 
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Celem projektu jest popularyzacja historii (w tym najnowszej) i 
kultury krajów szeroko pojętej Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, 
kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry). 

3. W projekcie mogą brać udział studenci Wydziału Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Państwowego Uniwersytetu 
w Żytomierzu, im. Iwana Franki, Narodowego Uniwersytetu im. Iwana 
Franki we Lwowie. 

4. Projekt obejmuje cykl konferencji studenckich (Kinematografia 
białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy, Europa 
Środkowo-Wschodnia oczami młodych badaczy) oraz przygotowanie 
podcastu w języku polskim na temat dziejów, współczesności i szeroko 
pojętej kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

5. Podkasty o których mowa w pkt. 4. mogą przygotowywać studenci 
Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW 

6. Podkasty będą prezentowane i omawiane w ramach debaty 
studenckiej Europa Środkowo-Wschodnia oczami młodych badaczy. 
  

§2. Przygotowanie i przebieg podkastów 
1. Warunkiem zgłoszenia podkastu jest przygotowanie podcastu w 
języku polskim trwałością do 15 min. w formacie mp3 i nadesłanie go 
pocztą elektroniczną na email: ksi@uw.edu.pl. 
2. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 podcasty. 
3. Termin nadsyłania podcastów: 30 maja 2021 r. 

mailto:ksi@uw.edu.pl


4. Nadesłanie podcastu jest równoznaczne z akceptacją przez 
uczestnika konkursu Regulaminu Projektu. 

5. Do przesłanego podcastu należy dołączyć wypełniony formularz 
(załącznik nr 1). 

Do podcastu należy także dołączyć skan pisemnego potwierdzenia 
zgody na udział w Projekcie. 

6.   Podkasty zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Organizatora https://www.ksi.uw.edu.pl do 5 czerwca 2021 roku i będą 
przedmiotem głosowania w trakcie debaty studenckiej. 
  

§3 Stypendia na prace badawcze 
1. Autorzy najlepszych podcastów otrzymają dyplomy dyplomy oraz 
jednorazowe stypendia na kontynuację badań. Autor najlepszego 
podcastu otrzyma 800 złotych. Autorzy wyróżnionych podcastów (trzy 
stypendia) otrzymają 400 złotych stypendium. 
2. Autorzy najlepszych podcastów będą wyłonieni poprzez 
głosowanie poprzedzone dyskusją podczas debat studenckich. 
3. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 
4. Dyplomy oraz certyfikaty uczestnictwa zostaną przekazane 

osobiście lub – w przypadku braku takiej możliwości – pocztą tradycyjną 
na adres Uczestnika. 
  

§4 Postanowienia końcowe 
1. Decyzje podjęte w trakcie debaty studenckiej są ostateczne i 

prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

w celu wykonania ich obowiązków związanych z projektem. Dane będą 
chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
  

Podkasty są realizowany w ramach projektu: Cykl studenckich 
seminariów naukowych: Studenckie debaty nad Europą Środkowo-
Wschodnią Programu Indywidualizacji Kształcenia Uniwersytetu 
Warszawskiego  

https://www.ksi.uw.edu.pl/
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