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Wydarzenie jest
organizowane w ramach
Global Education
Outreach Program.

Organizacja Seminarium Doktorskiego GEOP możliwa jest dzięki
wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation
i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego
na Uniwersytecie Wrocławskim jest
partnerem Muzeum POLIN w prowadzeniu
Seminarium Doktorskiego GEOP.

W RAMACH SEMINARIUM DOKTORSKIEGO GEOP OTRZYMASZ:
zwrot kosztów podróży dla Ciebie i Twojego promotora
do i z Warszawy (jeśli mieszkasz poza Warszawą**);
możliwość konsultacji swojej pracy badawczej z członkami
Rady Naukowej i specjalnie zaproszonymi specjalistami
z Twojej dziedziny;
szansę na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie
przez 9 miesięcy trwania seminarium (dla 5 najlepiej ocenionych
w rekrutacji uczestników).
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Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w połowie października 2021 r.,
a pierwsze spotkanie seminarium planowane jest na listopad 2021 r.
Zapraszamy!
* Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujący
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN reżim sanitarny do końca 2021r. nie będzie
możliwości zorganizowania spotkań Seminarium Doktorskiego GEOP stacjonarnie.
Będą odbywały się one w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej
udostępnionej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby zapewnić
bezpieczne warunki współpracy i wymiany akademickiej.
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DOKTORSKIEGO GEOP 2020/2021!

** W przypadku uczestników niemieszkających w Polsce zwrot kosztów obejmuje
tylko odcinek podróży do Warszawy przez terytorium Polski.
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