Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Polish-Israeli Youth Exchange - PIYE
dla uczestników z Polski
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§1. Organizatorzy
Program Polish-Israeli Youth Exchange [Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży] – PIYE, zwany dalej
„Programem”, to inicjatywa edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce skierowana do studentów z Polski i Izraela, która od 2006 roku pomaga poznawać
polsko-żydowską historię i współczesność oraz umożliwia kulturową wymianę.
Organizatorem Programu jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Anielewicza 6,
00-157 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod numerem RIK 89/2014 zwane dalej „Organizatorem" lub „Muzeum".
Współorganizatorem Programu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014.
Partnerem Programu jest Uniwersytet w Tel Awiwie.
Program realizowany jest dzięki wsparciu darczyńców: Ygala Ozechova i Tomka Ulatowskiego.
§2. Informacje o Programie
Celem Programu jest:
1) inicjowanie polsko-izraelskiego dialogu międzykulturowego;
2) przeciwdziałanie uprzedzeniom;
3) podejmowanie poprzez wspólne działania kwestii zaszłości historycznych istniejących pomiędzy narodami.
Program składa się z dwóch części: dwutygodniowego programu w Polsce dla uczestników/czek z Polski i
Izraela oraz programu stypendialnego na Uniwersytecie w Tel Awiwie dla polskich studentów.
Pierwsza część odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich lub w innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Organizatora w okresie letnio-jesiennym i ma charakter
dwutygodniowego programu studyjnego, w którym uczestnicy/czki z Polski i Izraela realizują projekty
edukacyjno-artystyczne oraz poznają historię swoich narodów i kultur. Zajęcia pierwszej części Programu
obejmują: działania integracyjne i kreatywne, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne w innych instytucjach.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych edukatorów, pracowników i współpracowników Muzeum.
Drugą częścią programu jest wyjazd polskich uczestników/czek na wymianę studencką na Uniwersytet w Tel
Awiwie (jeden semestr nauki, od października do stycznia). Uczestnicy wybierają przedmioty ukierunkowane
według indywidualnych zainteresowań z bogatej oferty edukacyjnej uniwersytetu oraz mają obowiązek
uczestnictwa w kursie języka hebrajskiego.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, w związku z tym do udziału w Programie wymagana
jest znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Nie jest jednak wymagane posiadanie
certyfikatu.

§3. Koszty uczestnictwa w Programie
1. Organizator pokrywa koszty:
1) zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników/czek podczas pierwszej części
Programu;
2) wyjazdu do Izraela oraz powrotu do Polski uczestników/czek Programu;
3) zajęć na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

2. Uczestnicy/czki Programu zobowiązani są do pokrycia kosztów za jeden miesiąc zakwaterowania w akademiku
Uniwersytetu w Tel Awiwie (około 550 USD) oraz koszty ubezpieczenia zdrowotnego w Izraelu (około 100
USD).
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§4. Zasady rekrutacji
Do rekrutacji w Programie zaproszeni są studenci studiów licencjackich oraz studenci pierwszego roku studiów
magisterskich.
Ze względu na różnice programowe w systemach edukacji w uczestniczących w Programie krajach
zastrzegamy, że grupa uczestników i uczestniczek Programu nie musi stanowić grupy jednolitej wiekowo.
Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Organizatora, składająca się od trzech do pięciu
członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komisji. Decyzje Komisji podejmowane są
większością głosów, a w przypadku braku większości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
Rekrutacja do Programu przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap to wypełnienie formularza
aplikacyjnego, drugi rozmowa rekrutacyjna.
Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie www.polin.pl do dnia określonego w ogłoszeniu.
Kryteria przyjęcia do Programu są następujące:
1) motywacja do zgłębiania historii polsko-żydowskiej;
2) zainteresowanie tematyką historii i kultury żydowskiej;
3) średnia ocen z ostatniego roku studiów - minimum 4.0;
4) otwartość na pracę w grupie.
W ramach pierwszego etapu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna powołana przez Organizatora dokona oceny
kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, biorąc pod uwagę kryteria
wymienione w § 4 ust. 6 pkt 1 - 3.
Do drugiego etapu rekrutacji zostaną dopuszczone osoby, które uzyskają najwyższą ocenę złożonych
formularzy zgłoszeniowych podczas pierwszego etapu rekrutacji.
Kandydaci/tki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu drogą mailową lub telefoniczną.
W ramach drugiego etapu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna, przeprowadzi rozmowy rekrutacyjne z
kandydatami/kami zakwalifikowanymi do drugiego etapu. Szczegóły dotyczące terminów i przebiegu rozmów
rekrutacyjnych podane będą do wiadomości zakwalifikowanych kandydatów.
Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji maksymalnie 7 uczestników/czek do Programu, na podstawie oceny
rozmów rekrutacyjnych. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno kryteria wcześniej ocenione na podstawie
formularza zgłoszeniowego, a także dodatkowe kryteria, oceniane podczas rozmowy takie jak: motywacja i
umiejętności interpersonalno-komunikacyjne, jak również dodatkowe atuty/kompetencje kandydata/ki.
Kandydaci/tki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w Programie drogą mailową lub
telefoniczną.

§5. Prawa i obowiązki Uczestników/czek Programu
1. Uczestnicy/czki mają prawo do:
1) uczestniczenia w zajęciach Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
2) otrzymania odpowiednich materiałów podczas zajęć;
3) zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących usprawnienia Programu do osób odpowiedzialnych za ich
przeprowadzenie;
2. Uczestnicy/czki są zobowiązani do:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w Programie oraz informowania Organizatora o ewentualnych
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nieobecnościach z wyprzedzeniem;
2) mieszkania w wybranym przez Organizatora obiekcie na terenie miasta Warszawy podczas pierwszej
części Programu;
3) współpracy przy bieżącej ewaluacji Programu, w tym wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych;
4) zachowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa w Programie
dotyczących innych uczestników/czek zaangażowanych w realizację Programu;
5) poszanowania poglądów oraz religii innych uczestników Programu.
Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia pierwszej części Programu jest aktywne uczestnictwo w
zajęciach.
Uczestnik/czka Programu zakwalifikowany/a do udziału w Programie wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i
rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu utrwalonego w trakcie trwania Programu na fotografiach i
materiałach wideo w ramach działań informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych związanych z
Programem oraz działalności statutowej Organizatora, w tym do zamieszczenia na stronach internetowych
Organizatora.
Uczestnik/uczestniczka ma prawo rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie. Organizator ma prawo
żądać zwrotu od uczestnika/czki kosztów związanych z jego udziałem w Programie (np. koszty podróży, koszty
zakwaterowania), chyba że rezygnacja uczestniczki/ka wynika z przyczyń od niej/go niezależnych.
Uczestnik/czka może zostać skreślony/a przez Organizatora z listy uczestników/czek Programu w przypadku
istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności powtarzających się
nieusprawiedliwionych nieobecności.
W przypadku skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników/czek Programu w przypadku istotnego naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo żądać zwrotu od uczestnika/czki kosztów
związanych z jego udziałem w Programie (np. koszty podróży, koszty zakwaterowania).
§6. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach w okresie od momentu
rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia Programu. Uczestnik/czka, który/a nie wyrazi zgody na zmianę
Regulaminu dotyczącą jego/jej praw i obowiązków, ma prawo zrezygnować z udziału w Programie.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rekrutacji lub przerwania realizacji Programu bez podania
przyczyn.
Niniejszy Regulamin powstał w wersji językowej polskiej oraz angielskiej. W przypadku rozbieżności wiążąca
będzie wersja polska.

