Regulamin przyznawania dofinansowania do studiów podyplomowych
„Asystentura międzykulturowa w szkole” na Uniwersytecie Warszawskim
przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
w ramach dofinansowania przez Fundację Norwegian Refugee Council Polska (NRC)
Wprowadzenie
Program studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim „Asystentura międzykulturowa w
szkole” został opracowany w oparciu o ekspertyzę i rekomendacje osób i organizacji współtworzących
ogólnopolską Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz
romskich (https://asywszkole.pl/o-nas/), zainicjowaną w 2019 r. i koordynowaną przez Fundację na
rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz wstępne analizy prowadzone w ramach projektu
badawczego „Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek
polskiego systemu edukacyjnego” (2020/39/O/HS5/00763) finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki realizowanego przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.
Studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” są częścią działań na rzecz wzmacniania
roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach w Polsce, wspierania
edukacji, adaptacji i włączania dzieci z doświadczeniem migracji i dzieci romskich oraz kształtowania
postaw otwartości i szacunku wobec różnorodności społecznej (w tym migrantek i migrantów) w
społecznościach szkolnych, w społecznościach lokalnych oraz w społeczeństwie.
Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Norwegian Refugee Council Polska (NRC), Fundacja na rzecz
Różnorodności Społecznej (FRS) ma możliwość dofinansowania udziału w studiach osobom, którym
brak takiego dofinansowania uniemożliwiłby możliwość podjęcia studiów.
1. Ubieganie się o dofinansowanie
1.1 Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które zostały zakwalifikowane na studia podyplomowe
„Asystentura międzykulturowa w szkole” przez komisję rekrutacyjną Uniwersytetu
Warszawskiego, zgodnie z kryteriami i procedurą opisaną na stronie irk.uw.edu.pl pod
poniższym linkiem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022/programme/SP-AM/
1.2 Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, dla których otrzymanie dofinansowania jest
warunkiem podjęcia studiów.
1.3 Aby ubiegać się o dofinansowanie studiów przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej
(FRS) z dofinansowania przez Fundację Norwegian Refugee Council Polska (NRC) należy:
(a) wypełnić elektronicznie Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych „Asystentura
międzykulturowa w szkole” (zał. nr 1) i wysłać go w dwóch formach:
- jako plik tekstowy w wersji edytowalnej oraz
- jako skan formularza papierowego z odręcznym podpisem
na adres: rekrutacja@ffrs.org.pl najpóźniej do 11 października 2022 r. do godz. 14:00.
(b) Załączyć CV przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia.
(c) Załączyć list motywacyjny przekazany Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji
na studia.
1.4 Kwota dofinansowania wynosi 4 250,00 zł (100% kosztu studiów) na osobę.
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2. Kryteria i sposób podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania
2.1 O przyznaniu dofinansowania decyduje Komisja, w skład której wchodzą dwie osoby
reprezentujące FRS oraz jedna osoba reprezentująca NRC.
2.2 Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania na podstawie informacji zawartych
we Wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w
szkole” oraz w towarzyszących mu załącznikach:
(a) CV przekazanym Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia,
(b) Liście Motywacyjnym przekazanym Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na
studia.
2.3 Przy ocenie wniosków o dofinansowanie Komisja będzie brała pod uwagę:
(a) dotychczasowe doświadczenie Studentki / Studenta w środowisku międzykulturowym,
(b) motywację do wykonywania pracy asystentki / asystenta międzykulturowego,
(c) uzasadnienie potrzeby dofinansowania studiów.
2.4 Komisja zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z osobą składającą wniosek w celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących uzasadnienia potrzeby
dofinansowania.
2.5 Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania jednomyślnie. W przypadku braku
jednomyślności, dofinansowanie nie zostaje przyznane.
2.6 Decyzja Komisji dotycząca przyznania lub nieprzyznania finansowania jest ostateczna i nie
podlega procedurze odwoławczej.
2.7 Decyzja Komisji zostanie przekazana mailowo osobom, które złożyły wniosek do dnia 13
października 2022 r. włącznie.
3. Sposób przyznawania dofinansowania
3.1 Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umowy podpisywanej pomiędzy FRS,
Uniwersytetem Warszawskim oraz Studentką lub Studentem.
3.2 Dofinansowanie studiów odbywa się poprzez bezpośrednie przekazanie środków przez FRS na
konto Uniwersytetu Warszawskiego po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy FRS,
Uniwersytetem Warszawskim i Studentką lub Studentem.
4. Możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia
4.1 W przypadku, jeśli możliwość udziału w studiach podyplomowych (lub w poszczególnych
zjazdach) wymagałaby dodatkowego wsparcia (np. pokrycia kosztów noclegu, pokrycia
kosztów opieki nad osobą zależną), prosimy o kontakt mailowy z Agnieszką Kozakoszczak
(akozakoszczak@ffrs.org.pl). Wspólnie zastanowimy się, jak możemy odpowiedzieć na taką
potrzebę.
4.2 Jeśli w trakcie udziału w studiach podyplomowych pojawiłyby się okoliczności utrudniające lub
uniemożliwiające kontynuowanie studiów, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z
Agnieszką Kozakoszczak (akozakoszczak@ffrs.org.pl). Wspólnie zastanowimy się, jak możemy
Państwa wesprzeć i/lub rozwiązać taką sytuację.
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Wzór Załącznika nr 1:
Wniosek należy wypełnić elektronicznie a następnie i wysłać go w formie elektronicznej: plik tekstowy w
wersji edytowalnej oraz skan formularza papierowego z odręcznym podpisem na adres:
rekrutacja@ffrs.org.pl do 11 października 2022 r. do godz. 14:00.
Do wniosku należy załączyć:
(a) CV przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia.
(b) List Motywacyjny przekazany Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia.
W razie pytań dotyczących Wniosku i Regulaminu prosimy o kontakt mailowy na adres:
rekrutacja@ffrs.org.pl

Dane kontaktowe
Imię:
Nazwisko:
Adres mailowy:
Nr telefonu:
Obywatelstwo
Rodzaj dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty,
paszport):

 Karta pobytu
 Dowód osobisty
 Paszport
 Inny – jaki?
…………………………………………..

Nr dokumentu tożsamości:
Oświadczenia:
(1) Oświadczam, że po ukończeniu studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w
szkole” planuję pracować jako asystentka międzykulturowa / asystent międzykulturowy.
(2) Zwracam się o dofinansowanie studiów wysokości 4250,00 zł.
(3) Oświadczam, że dofinansowanie jest niezbędne, abym mogła / mógł podjąć studia. Brak
dofinansowania spowoduje, że to nie będę mogła / nie będę mógł podjąć studiów.
(4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania dofinansowania do studiów
podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” przez Fundację na rzecz
Różnorodności Społecznej (FRS) w ramach dofinansowania Fundacji Norwegian Refugee
Council Polska (NRC) (załącznik nr 1).
Czy aby uczestniczyć w zjazdach będzie Pani / Pan potrzebować dodatkowego wsparcia (np.
pokrycia kosztów noclegu, pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną)? Jeśli tak, proszę opisać, w
jakim zakresie.
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Klauzule:
(1) Klauzula informacyjna Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS):
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procedury ubiegania się o
dofinansowanie oraz przyznawania dofinansowania do studiów podyplomowych „Asystentura
międzykulturowa w szkole” na Uniwersytecie Warszawskim przez Fundację na rzecz
Różnorodności Społecznej (FRS) w ramach dofinansowania przez Fundację Norwegian Refugee
Council Polska (NRC) jest Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej z siedzibą w Warszawie
(04-359) ul. Kobielska 34/13 o numerze KRS 0000283409.
2. W sprawie podanych danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:
biuro@ffrs.org.pl.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu
prowadzenia dokumentacji zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje gromadzące wymagane dane związane
z zatrudnieniem (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz instytucje
kontrolujące zatrudnienia w wypadku kontroli, instytucje finansujące projekt/y w ramach
którego/których podpisana została umowa (w tym Fundacja Norwegian Refugee Council
Polska - NRC) oraz instytucje upoważnione do kontrolowania tego/tychże projektów.
5. Państwa dane zgromadzone będą przechowywane przez okres wynikający ze zobowiązań
wobec instytucji kontrolujących dokumentację zatrudnienia oraz zobowiązań Fundacji
wynikających z umów grantowych finansujących Państwa umowę.
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędne, aby przeprowadzić czynności związane
z dofinansowaniem studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole”.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Data:

Podpis odręczny:

Checklista:
Upewnij się, że wysyłasz na adres rekrutacja@ffrs.org.pl następujące załączniki (do 11 października
2022 r. do godz. 14:00 włącznie):
 Wniosek wypełniony elektronicznie – wersja edytowalna (np. Word lub Open Office)
 Wniosek wypełniony elektronicznie, wydrukowany, podpisany odręcznie i zeskanowany.
 CV przekazane Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia.
 List Motywacyjny przekazany Uniwersytetowi Warszawskiemu w toku rekrutacji na studia.
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