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Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Europea i Fundacją Social Wolves organizuje
coroczny ogólnopolski Konkurs dla uczniÓw szkół ponadgimnazjalnych pt. ,,Europa

gospodarka, poliĘka, kultura''. Tegoroczny temat

- społeczeństwo,
konkursu to "PrzyszłośćUnii Europejskiej -

wyzwania, problemy, szanse ".

Zadaniem Konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzl zalnteresowania historią i kulturą

Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym państw
iposzerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej
w

i Unii

i

regionów europejskich, jak

Europejskiej, atakŻe miejsca Polski

Ęch procesach. Celem Konkursu jest ksŹałtowanie umiejętnościi

kompetencji uczestnictwa na

rynku europejskim, w instytucjach unijnych, organach i instytucjach krajowych będących w relacjach z

UE.

Dla ZwycięZców przewidziano prrywileje w postępowaniu rekrutacyjnym na
prestDowe studia I stopnia na kierunku europeistyka integracja europejska,
prowadzone w Instytucie Europeistyki WNPiSM UW, a dla laureata z najwyższą |iczbą
punktów (studenta I roku europeiStyki w Instytucie Europeistyki wNPiSM UW)
dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 200 zVmiesiąc (łączna kwota 1800 zł).

'

Ważne terminy podane sąw załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu.

organizatorzy gwarantują uczestnikom II etapu Konkursu wyżywienie. Koszty dojazdu
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. opiekunowie merytoryczni uczestników
Laureatów jak i Finalistów Konkursu otrzymują upominki rzeczowe oraz

ceĄfikaĘ

_

zarówno

potwierdzające

przygotowanie i udział uczniów w Konkursie.
Załączamy Regulamin KoŃursu oraz plakat informacyjny, z prośbąo promocję Konkursu na

terenie

szkoĘ oraz na stronie

internetowej, kierowanej przez Państwa placówki oświatowej.

Szcze!ółowe informacje o Konkursie oraz Regulamin znajdą Państwo również na stronie Instytutu
Europeistyki wNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.europeisĘka.uw.edu.pl

Będziemy wdzięczni za otwartośó i wsparcie dla inicjafyw oraz zainteresowanie uczniów
aktywnym udziałem w Konkursie' który swoją tematyką wpisuje się w okrągĘ jubileusz odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Przewodniczący

prof. dr

