PROGRAMUL DE BURSE LANE KIRKLAND

Fundaţia Polono-Americană pentru Libertate
Fondatorul Programului
și

Fundația Liderii Schimbării
Administratorul Programului
anunţă deschiderea concursului pentru candidații
din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azeibardjan, Kazahstan şi
Kîrgîstan

Programul bursier Lane Kirkland din Polonia,
anul academic 2018/2019
Programul este destinat tinerilor lideri, care deţin diplomă de studii superioare (cel puțin
diplomă de master) şi doresc să se implice activ în dezvoltarea democraţiei, economiei şi
societăţii civile în țara lor de origine cât și în regiune.
Programul include 2 semestre de studii la unul din cele 5 centre universitare (Varșovia, Cracovia,
Wroclaw, Poznan și Lublin) şi 2-4 săptămâni de stagiu în instituţii publice şi private din Polonia.
Invitația de a depune cererile de participare, o adresăm către candidații deciși să se reîntoarcă în
țara lor natală după finisarea studiilor, pentru a implimenta cunoștințele acumulate .
DOMENIILE DE STUDIU:

•
•
•
•
•
•
•

Economie şi management
Administrare /management (ex. business, ONG-uri, cultură, protecţia mediului ambiant şi asistenţă
medicală)
Administraţie publică (locală şi centrală)
Drept
Ştiinţe sociale (psihologie socială, sociologie)
Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale
Politici de dezvoltare şi ajutor umanitar

CUANTUMUL BURSEI LANE KIRKLAND:
-bursa lunară este în cuantum de 1800 PLN (pentru 9 luni).
În plus Administratorul Programului acoperă următoarelor costuri (în mărime de aproximativ 4200 zł
lunar):
- cazare în Polonia (pentru o perioadă de 9 luni),
-asigurare medicală privată,
-o călătorie spre şi dinspre Polonia (bilete categoria economie),

1

-abonamentul lunar la transportul public,
-costul vizei,
-achiziţionarea materialelor didactice şi de asistenţă educaţională, taxe educaţionale(în cuantum de 2700
PLN),
-participarea la programul de orientare și adaptare, precum și la workshop-urile de integrare a bursierilor,
-curs de limba poloneză (perioada octombrie - iunie).

PROGRAMUL BURSIER:
•
•
•
•
•
•
•

Începutul Programului (mijlocul lunii septembrie 2018) cu un curs de informare și integrare (8-10
zile),
Cursuri și semninare în centrele universitare (2 semestre) din: Varşovia, Cracovia, Poznan,
Wroclaw, Lublin,
Pregătirea lucrărilor de semestru şi a lucrării de diplomă,
3 – 4 întâlniri de integrare a tuturor bursierilor,
Un stagiu de practică (2-4 săptămâni),
Activităţi de dezvoltare individuală și un curs de limba poloneză (2 semestre),
Ceremonia de finalizare a Programului – acordarea diplomelor (sfârşitul lunii iunie 2019, în
Varşovia)

CANDIDAŢII:
În anul universitar 2018/2019, Programul Lane Kirkland se adresează persoanelor din următoarele categorii
profesionale:
• Funcţionari publici, politicieni, experţi şi angajaţi în administrația publică, locală si centrală,
• Antreprenori,
• Manageri;
• Lideri ai organizaţiilor non guvernamentale, animatori culturali şi de activitate socială, protecția
mediului și sănătății;
• Profesori universitari, cercetători;
• Jurnalişti.
CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE:
•
•
•
•
•
•

•

Cetăţenie cu reședință permanentă în una dintre ţările enumerate în anunţ (cei care au permis de
reşedinţa permanentă în Polonia nu pot aplica),
Studii superioare complete (minim diplomă de masterat),
Vîrstă de pînă la 35 de ani (în cazuri justificate/excepționale pînă la 40 de ani),
Experienţă profesională de cel puţin 2 ani.
Cel puțin 2 ani pauză de la ultima experiență profesională peste hotare (care a durat mai mult de
6 luni),
Studiile in cadrul Programului sunt realizate în limba poloneză sau engleză (studiile în limba
engleză nu sunt posibile pentru candidații din Belarus și Ucraina), cu toate acestea, este posibil să
se utilizeze pe deplin oferta educațională de la universitățile poloneze și să se efectueze stagiul
profesional oferit în program în limba poloneză.
Candidații din Bielarus sau Ucraina precum și ceilalți, care doresc să studieze în limba poloneză, în
momentul începerii Programului, să demonstreze cunoștințe de limba poloneză, la un nivel care
să le permită participarea la cursuri și scrierea lucrării de dipliomă (B2). În momentul interviului
de preselecție candidații trebuie să demonstreze cunoștințe de limba poloneză la nivelul B1.
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•

Pentru candidatii care nu vin din Ucraina și Bialorus, și care au fost selectați pe criteriu meritoriu,
și nu cunosc la un nivel satisfăcător limba poloneză, exista opțiunea efectuării studiilor în limba
engleză, cu condiția indicării de către candidat a unei oferte concrete de studiere în această
limbă. În acest caz este acceptabil cunoașterea limbii poloneze la nivel introductiv (A1), verificat
în baza unui examen în susținut în iulie și august 2018.

PRIORITATE SE VA ACORDA:
•
•
•
•

Candidaţilor care se implică activ în domeniile lor profesionale şi sociale;
Candidaţilor care au obţinut realizări semnificative;
Candidaților care nu au făcut anterior studii în Polonia;
Candidaților care aleg ca limbă de studiu limba poloneză.

PROCESUL DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR:
Vor fi selectați aproximativ 45 de candidaţi în trei etape:
Etapa I - evaluarea formală a aplicațiilor
Etapa II - evaluarea detaliată a aplicațiilor de către experții din domeniile respective
Etapa III - interviuri (planificate pentru perioada 30.03-30.04.2018)
Persoanele invitate la etapa a treia (interviurile) vor fi anunțate prin e-mail la sfârşitul lunii martie 2018.
Informaţiile despre rezultatul final al concursului vor fi comunicate în luna iunie 2018. Candidații care au
selectați, cu condiția îmbunătățirii limbii poloneze, vor avea posibilitatea susținerii examenului de
verificare în instituțiile diplomatice, în perioada iulie - august 2018.

ACTE NECESARE:
•
•
•

•

•

Cererea de participare completată on-line;
Ancheta personală;
Proiectul de cercetare, inclusiv scrisoare de motivare pentru participarea în cadrul Programului
Kirkland, cu referire la continuitatea cercetării și planurile de viitor (4000-6000 caractere cu
spaţii);
Două scrisori de recomandare, care prezintă realizările şi calificările candidatului şi motivarea de
dezvoltare profesională şi socială (în limbile poloneză, rusă sau engleză) trimise în format
electronic;
Copia diplomei de studii (masterat sau alt document ce dă dovadă de efectuarea studiilor postuniversitare), trimisă în format electronic.

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII CANDIDAŢILOR:
Formularul de înregistrare este disponibil la adresa www.kirkland.edu.pl, sau la solicitare, prin e-mail.
Vă rugăm să-l completaţi în format on-line.
După completarea formularului on-line tipăriţi pagina care confirmă depunerea cererii. Pagina semnată
împreună cu o fotografia actuală a Dvs. ataşată, trebuie să fie expediate prin poştă pe adresa Oficiului
Programului Lane Kirkland.
Scrisorile de recomandare şi copia diplomei trebuie scanate şi trimise la adresa de e-mail:
kirkland@kirkland.edu.pl
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TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR:
Termen limită de aplicare înProgramul de burse LaneKirkland 2018/19 este:

1 Martie 2018
Cererile primite după data indicată mai sus, nu vor fi luate în consideraţie.

PATRONUL PROGRAMULUI este Lane Kirkland (1922 - 1999), conducător pe durata a multor ani, al
sindicatelor ameriacane (AFL-CIO), membru al Consiliului de administraţie al Fundaţiei Polono-Americană
de Antreprenoriat. În anii ‘80 cu autoritatea şi angajamentul său, a sprijinit „Solidaritatea” poloneză. A
înţeles şi a sprijinit aspiraţiile de libertate şi democraţie ale altor naţiuni din Europa Centrală și de Est. A
primit cele mai înalte onoruri, inclusiv„Medalia Libertăţii” în SUA şi „Ordinul Vulturului Alb” în Polonia.

CONTACT:

Fundația Liderii de Schimbare
www.leadersofchange.pl
Programul Lane Kirkland
Al. Jerozolimskie 133 m.56, 02-304 Warszawa, Poland
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

Fundaţia Polono-Americană pentru Libertate
Fundaţia a fost infiinţată în anul 2000. Obiectivul principal al Fundaţiei este consolidarea democraţiei,
societăţii civile, egalitatea şanselor pentru dezvoltarea individuală şi socială, economie de piaţă, precum şi
schimbul de experienţă poloneză în domeniul transformării cu ţările din Europa Centrală şi de Est.
Fundaţia finanțează activitatea sa din veniturile fondului, sursa căreia sunt banii Fondului de
Antreprenoriat Polonez-American (PAFT).
Pînă în acest moment, PAFT a transferat Fundaţiei 250 milioane de dolari americani. Începînd cu anul
2000, Fundaţia a alocat pentru programele sale aproximativ 100 milioane de dolari americani.
Programele Fundaţiei sunt administrate de diverse ONG-uri poloneze, conform principiilor şi politicii
elaborate de către Fundaţie. Aceste proiecte se desfăsoară în următoarele domenii tematice: educaţie,
dezvoltare comunitară, cetăţean într-un stat democratic de drept, schimbul de experienţă poloneză în
domeniul transformării.
Programul de burse Lane Kirkland este un proiect pe termen lung, care a fost înfiinţat în anul 2000.
Informaţii suplimentare cu privire la Fundaţie şi programele ei sunt disponibile pe Internet, la adresa:
http://www.pafw.pl
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FUNDAȚIA LIDERII SCHIMBĂRII (FLS) – Administratorul Programului
Fundația Liderii Schimbării a fost înființată în februarie 2016 de către Fundația Polono-Americană pentru
Libertate. Principalele sarcini ale Fundației sunt administrarea multianuală a programelor finanțate de
PAFF: Programele bursiere Lane Kirkland și Programul Study Tours to Poland. De asemenea, Fundația coorganizează împreună cu PAFF (precum și cu Centrul European din Natolin, și Fondul German Marshall)
Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA).
Programele bursiere Lane Kirkland și Study Tours to Poland au transferate și început să fie administrate de
către noua Fundație în 2016, împreună cu vechea echipa care lucrează asupra lor de ani de zile, care s-a
alăturat noii Funații. Combinarea de programe cu un profil similar și includerea în co-administrarea lor de
noi personae, oferă posibilitatea de a ne extinde și îmbogăți activitățile. Construim o ofertă largă,
destinată persoanelor care doresc să se inspire din experiența poloneză, oameni activi din Europa de Est,
Caucaz și Asia Centrală. În cooperare cu instituții științifice, publice și neguvernamentale, construim o
gamă din ce în ce mai largă de stagii de practică și vizite de studiu în Polonia.
Cream un mediu de oameni, care cred în schimbări.
Informații suplimentare despre Fundație pot fi obținute pe pagina noastră de internet:
www.leadersofchange.pl
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