ZARZĄDZENIE nr 16/2021
Rektora Uczelni Collegium Intermarium
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu stypendialnego dla słuchaczy studiów podyplomowych LLM
in Human Rights and International Dispute Resolution w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 uchwały nr 8/2021 Senatu Uczelni Collegium Intermarium z dnia
30 kwietnia 2021 r. ustalającej Regulamin Funduszu Stypendialnego zarządza się, co następuje:
§1
Liczba stypendiów na kierunku LLM in Human Rights and International Dispute Resolution w
roku akademickim 2021/2022 wynosi 2.
§2
1. Stypendium oznacza zwolnienie z czesnego na okres jednego roku akademickiego dla
słuchaczy studiów podyplomowych LLM in Human Rights and International Dispute
Resolution.
2. Niezależnie od ust. 1 może być także przyznane stypendium polegające na obniżeniu
wysokości czesnego o 20%.
§3
Kryteriami przyznania stypendium są:
1) anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka (1020 tys. znaków);
2) udokumentowanie aktywności społecznej realizującej wartości zbieżne z wartościami
statutowymi Uczelni;
3) złożenie listu motywacyjnego, w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w
Collegium Intermarium
§4
1. Osoby ubiegające się o stypendium składają następujące dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany,
b) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak:
zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp.

c) kopie suplementu do dyplomu ukończenia studiów - potwierdzone za zgodność z
oryginałem;
d) esej, o którym mowa w § 3 pkt 1
e) list motywacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 3.
2. Wniosek

można

złożyć

drogą

elektroniczną

na

adres:

stypendia@collegiumintermarium.org, załączając skany wymaganej dokumentacji.
3. Dokumenty za zgodność z oryginałem może potwierdzić pracownik Uczelni Collegium
Intermarium upoważniony przez Rektora.
4. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji również
w języku angielskim.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 8 lipca 2021 r. w wersji papierowej
osobiście w Warszawie, przy ul. Zielnej 39 (00-108 Warszawa) na VIII piętrze, lub
korespondencyjnie.
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez komisję stypendialną.
2. Ustala się następujący skład komisji stypendialnej:
1) dr Tymoteusz Zych – Rektor;
2) dr Filip Ludwin – Prorektor ds. kształcenia;
3) Karolina Pawłowska – Dyrektor studiów LLM
§6
1. Wnioski o stypendia przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2021 r.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią komisji
stypendialnej do dnia 3 września 2021 r.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rektor Uczelni Collegium Intermarium

dr Tymoteusz Zych

