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UMOWA

o

współpracy naukowej zawartej międry Instytutem Europeistyki

Politycznych i

z Wydziału Nauk

Studiów Międrynarodowych Uniwersytetu

Warszawskiego,
reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka a
Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód reprezentowanym prz'ez Prezesa mgr Józefa
Brylla i Wiceprezesa dr Jerzego Smolińskiego.

l) Podejmowanie współpracy naukowej w zakresie problematyki Europy Wschodniej oraz
Ż)

r)

4)

s)
6)
7)
8)

e)

relacji między Unią Europejską a Europą Wschodnią;
Wspólne oTganizowanie konferencji i seminariów naukowych zw|ąZanych z Europą
'Wschodnią
oruzręlacjami między Polską a krajami Europy Wschodniej;
SWPW pomoze Zal<ładowi Europejskich Studiow Subregionalnych (IE) Zorganizowanie
biblioteki gromadzącej informacje z krajów Europy Wschodniei poŚwięcone tematyce
rozwoju systemÓw politycznych, społeczno-gospodarczych i miejscu tych krajów
w stosunkach międzynarodowych;
organizowanie seminariów dla Środowisk bizneso!\rych z krajów Europy Wschodniej
i Polski, daĘczących warunków prowadzenia działalnościbiznesowej w tych krajach;
Pozyskiwanie Środowisk biznesowych dla rozwoju badan naukowych' dotyczących
problemów Europy Wschodniej i Polski;
Współorganizowanię zajęó integracyjnych dotyczących Polski dla osób z krajów Europy
Wschodniej, przebywających w Polsce, lub zamierzĄącychosiedlić się w Polsce;
Wspólna orgarizacja letnich szkół dla studentów z Polski orazl<rajow Europy Wschodniej,
poświęconychmiejscu Polski i tych kraiów w Europie, oraz ich wzajemnych relacji;
Współpraca w organizowaniu wykładów uczonych z Polski w krajach Europy Wschodniej
i uczonych z Europy Wschodniej w Polsce;
Wspólne organizowanie stazu naukowego dla jednego doktora lub samodzielnego
pracownika naukowego IE w ciągu roku akademickiego w celu dokonania kwerendy
materiałów i opracowywania zbiorów bibliografii oraz konsultacji w krajach Europy
Wschodniej;

10)

SWPW zobowiązuje się do promowania (nagradzania) najlepszych prac magisterskich

doktorskich o tematyce wschodniej.
11) organizacja praktyk dla studentów Instytutu Europeistyki WNPiSM UW dotyczących
dyplomacji społecznej, rcli i zadartia organizacji pozarządowej w ramach III sektora.
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