
REGULAMIN AKADEMII MŁODYCH DYPLOMATÓW 

1. Organizatorem Akademii Młodych Dyplomatów jest Fundacja Europejska Akademia 
Dyplomacji z siedzibą w Warszawie. 
 

2. Akademia Młodych Dyplomatów jest programem rocznym, podzielonym na  trzy 
specjalizacje: Służba zagraniczna, International Organizations oraz International Security. 
 
3. Nabycie praw uczestnika Akademii Młodych Dyplomatów (AMD) następuje po 
pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i wpłaceniu pierwszej raty (w przypadku osób 
płacących ratalnie) bądź całości opłaty za program. 
 
4. Status uczestnika AMD przyznawany jest na okres jednego roku, począwszy od pierwszego 
spotkania inauguracyjnego a skończywszy na rozdaniu dyplomów Akademii. 

 
5. Trzydniowe zjazdy AMD odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w miarę możliwości w 
dni wolne od pracy. Pierwszy i trzeci dzień każdego zjazdu mają charakter fakultatywny, 
drugi zaś obligatoryjny. 
 
6. Każdy uczestnik Akademii ma prawo: 
 

(a) brać udział we wszystkich zjazdach Akademii, w tym w sesji wyjazdowej, 
 

(b) otrzymać dostęp do oferty Biura Karier EAD, 
 

(c) otrzymać od Akademii skrzynkę pocztową na serwerze "diplomats.pl", 
 

(d) otrzymać, po wypełnieniu wszystkich obowiązków określonych w punkcie 7 regulaminu, 
dyplom ukończenia Akademii Młodych Dyplomatów. 
 

7. Każdy uczestnik AMD jest zobowiązany do: 
 

(a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zjazdach AMD (wymagana obecność na 
minimum sześciu z ośmiu zjazdów). Nieobecność na sesji wyjazdowej jest traktowana jak 
nieobecność na innych zjazdach. Nieobecność na zjazdach może zostać usprawiedliwiona, ale 
tylko na podstawie przedłożonego zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego 
przez pracodawcę albo uczelnię. 
 

(b) zaliczenia egzaminu końcowego sprawdzającego znajomość tematów omawianych w 
trakcie zjazdów oraz wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Egzamin końcowy 
pisany jest podczas ostatniego zjazdu. Istnieje możliwość pisania go w terminie późniejszym 
do końca czerwca, ale jedynie w indywidualnych przypadkach, pozytywnie rozpatrzonych. 
Przewidywana jest też sesja poprawkowa we wrześniu, podczas której wyznaczone będą 
dodatkowe terminy podejścia do egzaminu. Przekroczenie wyżej wymienionych terminów 
skutkuje nie otrzymaniem dyplomu. 
 

(c) pozytywnego zaliczenia pisemnej pracy końcowej oraz zadań domowych. O zaliczeniu 
decyduje koordynator EAD na podstawie prac pisemnych napisanych przez uczestników i 
złożonych w wersji drukowanej oraz elektronicznej w wyznaczonym przez organizatorów 
terminie. Aby praca końcowa została sprawdzona, uczestnik jest zobowiązany dołączyć do 
niej własnoręcznie podpisane oświadczenie o samodzielnym jej przygotowaniu. Oświadczenie 
nie jest wymagane przy pracach domowych zadawanych w trakcie trwania programu. W 
przypadku uzyskania negatywnej oceny z pracy końcowej, uczestnik ma prawo do 
jednokrotnego poprawiania pracy na zasadach ustalonych przez EAD. Powtórne uzyskanie 
oceny negatywnej z końcowej pracy pisemnej skutkuje nie otrzymaniem dyplomu. 
 

(d) uiszczenia w terminie opłaty za program. Po wcześniejszym uzgodnieniu z 



koordynatorem finansowym istnieje możliwość płatności ratalnej. Opłata za program wzrasta 
wtedy o 100 zł. 
 

(e) informowania o zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych kontaktowych, 
 

(f) systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej na koncie przydzielonym przez EAD, 
 

(g) darzenia szacunkiem wykładowców i władz oraz pracowników EAD oraz przestrzegania 
zasad współżycia koleżeńskiego. Od naszych uczestników oczekujemy także zachowania 
wysokich standardów kultury osobistej. 
 
8. Dodatkowe zajęcia (wizyty studyjne oraz warsztaty w niedzielę): 
 
(a)   Na zajęcia dodatkowe obowiązuje wcześniejsza rejestracja; 
 
(b) W przypadku zarejestrowania na zajęcia uczestnicy są zobowiązani do poinformowania o 
rezygnacji w terminie podanym przez Koordynatora AMD. 
 
(c) Nieobecność na dodatkowych zajęciach zapisanych uczestników, którzy nie 
poinformowali o swojej rezygnacji w terminie, traktowana jest jako nieobecność na zjeździe. 
 

9. W przypadku nie przestrzegania przez uczestnika AMD niniejszego regulaminu władze 
EAD zastrzegają sobie prawo do dyscyplinarnego skreślenia go z listy uczestników. 
 
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub dyscyplinarnego skreślenia z 
listy uczestników uiszczona opłata za program nie podlega zwrotowi. 
 
11. W przypadku wykrycia plagiatu uczestnik zostanie natychmiast skreślony z programu. 
Jako plagiat rozumiane jest skopiowanie w całości lub częściowe pracy innego uczestnika, 
skopiowanie tekstu lub grafiki bez odwołania się do źródeł i/lub użycia znaków cytatu oraz 
wszystkie inne przypadki stanowiące naruszenie szeroko rozumianych standardów 
akademickich dotyczących własności intelektualnej. 
 

12. Opłata za udział w programie ulega zwrotowi, po potrąceniu wyznaczonej kwoty, jeżeli 
podanie o wykreślenie z listy uczestników zostało przedłożone w terminie: 

(a) do 15.10 (potrącenie 20% wpłaty), 
(b) do 2.11 (potrącenie 35% wpłaty), 
(c) do daty inauguracji (potrącenie 50% wpłaty). 
 
13. Władze EAD nie pokrywają uczestnikom kosztów transportu, zakwaterowania oraz 
kosztów wyżywienia podczas zjazdów, oprócz sesji wyjazdowej, podczas której EAD  
 

14. Procedury wizowe: 
 
(a) EAD nie pokrywa kosztów wizy i nie uczestniczy w procesie wizowym; 
 
(b) uczestnikom zakwalifikowanym na program zostanie wydany list akceptacyjny celem 
wsparcia procesu wizowego; 
 
(c) uczestnicy potrzebujący wizy są zobowiązani do rozpoczęcia procedury wizowej co 
najmniej miesiąc przed rozpoczęciem programu. 
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 
 

16. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie, w zakresie nieregulowanym w 
Regulaminie, określa koordynator EAD w uzgodnieniu z Dyrektorem EAD. 

 


