III edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego –
Laboratorium Idei
Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w III edycji Prezydenckiego Programu
Eksperckiego – Laboratorium Idei
1. Informacje o Prezydenckim Programie Eksperckim
III edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego to kontynuacja projektu Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowanego w 2012 roku. Do udziału w I i II edycji
Programu zaproszono naukowców z ośrodków akademickich w całej Polsce oraz ekspertów.
2. Założenia i cele III edycji Programu
III edycja Programu skierowana jest do młodych doktorów, doktorantów oraz specjalistów ekspertów zainteresowanych wybranymi obszarami krajowej i zagranicznej polityki państwa.
Do praw i obowiązków uczestników Programu należeć będzie udział w pracach
merytorycznych dotyczących obszarów o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP.
Celem Programu jest:
 wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia ekspertów z różnych
dziedzin na rzecz rozwoju i modernizacji Polski;


wsparcie merytoryczne Kancelarii Prezydenta RP w pracach dotyczących
najistotniejszych z punktu widzenia Prezydenta RP obszarów polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, zagadnień gospodarczych, społecznych, prawno-konstytucyjnych
i obywatelskich;



umożliwienie uczestnikom Programu praktycznego wykorzystania
kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.

własnych

3. Wymagania dotyczące adresatów Programu
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby, które:
1) uzyskały stopień naukowy doktora lub tytuł magistra w dziedzinach naukowych z obszaru
szeroko rozumianej polityki państwa - zarówno polityki zagranicznej, jak i krajowej;
2) są zainteresowane strategicznymi obszarami Prezydentury oraz prowadzą badania
naukowe i analizy w jednym z poniższych obszarów:


POLITYKA ZAGRANICZNA (polityka europejska, NATO i relacje transatlantyckie,
polityka wschodnia, relacje z sąsiadami),



KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI,



RODZINA,



NOWOCZESNY PATRIOTYZM,



DOBRE PRAWO,



BEZPIECZEŃSTWO.
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Od uczestników Programu wymagana będzie aktywność w Kancelarii Prezydenta RP
w wymiarze 5 dni w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalny będzie krótszy
wymiar - min. 3 dni w tygodniu) oraz udział w cyklicznych spotkaniach zespołu w trakcie
trwania Programu.
4. Dokumenty aplikacyjne
Aplikujący składają drogą elektroniczną następujące dokumenty:
1) formularz aplikacyjny,
2) curriculum vitae,
3) rozprawka – 1 strona tekstu (calibri, 11, odstęp 1)
Rozprawka określająca oczekiwania kandydatów wobec PPE oraz w jaki sposób udział
w programie mógłby przyczynić się do rozwoju naukowego, osobistego kandydatów,
a także ich instytucji i Kancelarii Prezydenta RP.
4) esej – na jeden z wybranych tematów strategicznych
 „Polityka zagraniczna jako element wzmacniania polskiej gospodarki na świecie.”
 „Jak budować konkurencyjność polskiej gospodarki i wspierać wzrost
gospodarczy?”
 „Polityka rodzinna wobec wyzwań demograficznych.”
 „Rzeczy wspólne – w poszukiwaniu nowoczesnej formy polskiego patriotyzmu.”
 „Stanowienie prawa w Polsce – w kierunku poprawy systemu.”
 „Wyzwania współczesnego bezpieczeństwa energetycznego.”
Esej powinien obejmować nie więcej niż 3 strony tekstu (calibri, 11, odstęp 1)
i zawierać: w nagłówku tytuł oraz imię i nazwisko autora.
5) list referencyjny,
6) listę publikacji własnych.
5. Tryb wyboru kandydatów i harmonogram rekrutacji
Proces wyboru kandydatów będzie przebiegał dwuetapowo i prowadzony będzie przez
zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego:
 I etap: analiza zgłoszeń i ocena esejów,
 II etap: rozmowy kwalifikacyjne.
Komisja będzie brała pod uwagę aktywność obywatelską kandydata, tj. zaangażowanie
w działalność społeczną lub/i publiczną.
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Harmonogram rekrutacji:




do 20 września 2014 r. - nadsyłanie zgłoszeń,
do 30 października 2014 r. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,
do 15 listopada 2014 r. - wybór kandydatów.

6. Termin i forma zgłoszeń
Aplikacje należy składać drogą elektroniczną do 20 września 2014 roku na adres:
laboratorium.idei@prezydent.pl z dopiskiem w temacie: III edycja Prezydenckiego Programu
Eksperckiego - zgłoszenie.
Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim, jedynie w przypadku
listu referencyjnego dopuszczalny jest język angielski. Załączniki należy zapisać w programie
PDF. O komplet dokumentów w formie drukowanej będą proszone osoby zakwalifikowane
do drugiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie www.prezydent.pl .
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prezydenta RP, elektronicznie:
laboratorium.idei@prezydent.pl lub telefonicznie: 721 800 255 (w godz. 14.30-16.30).

