MT180 Europe Centrale – Edition 2022
Kit de communication
Présentation et Appel à candidatures
Informations et lien du formulaire d’inscription
disponibles sur le site du Centre de civilisation française et d’
études francophones :
Szczegółowe informacje i link do formularza rejestracyjnego są dostępne na stronie
internetowej Ośrodka Kultury Francuskiej UW :
https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/

Vidéos éditions 2020 et 2021 / Nagrania wideo z edycji 2020 i 2021
Toutes les vidéos de 2021 / Wszystkie nagrania wideo z edycji 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=cB3_2-oL1SQ&list=PL7VVxQg2JpGdC75adN6kFURJjH
D6AXJwe
Vidéo récapitulative courte / Krótkie wideo podsumowujące edycję 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=sJWj4yOjMqU

Post réseaux sociaux
[FR] Pour la quatrième année consécutive a lieu le concours « Ma thèse en 180 secondes »
pour l’Europe Centrale. L’Institut Français de Pologne, en partenariat avec le CFFEF et
l’association Plejada, organise la sélection polonaise. En trois minutes chrono, les candidats
devront présenter leur thèse en français et tenter de convaincre le jury et le public.
Inscrivez-vous avant le 19 février via https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/ !
#MT180
[PL] Już czwarty rok z rzędu odbywa się konkurs "Mój doktorat w 180 sekund" dla regionu
Europy Środkowej. Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z Ośrodkiem Kultury
Francuskiej i Stowarzyszeniem Polskich Romanistów „Plejada” organizuje finał krajowy.
Uczestnicy, przez maksymalnie 3 minuty, będą mogli przedstawić temat swojego doktoratu w
języku francuskim i spróbować przekonać jurorów i publiczność! Zarejestruj się do 19 lutego!
https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/ #MT180

Article long grand public

[FR] Quatrième édition du concours « Ma thèse en 180 secondes » Europe
Centrale : sélection polonaise
Pour la quatrième année consécutive, le Centre de civilisation française et d’études
francophones, l'Institut français de Pologne et leurs partenaires organisent la sélection
polonaise de « Ma thèse en 180 secondes » Europe Centrale. En trois minutes chrono, les
candidats devront présenter leur thèse en français et tenter de convaincre le jury et le public !
Inscrivez-vous avant le 19 février !
L’Institut français d'Autriche et le Département d'Etudes Romanes de l'Université de Vienne, en
partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et les Instituts français de Hongrie,
de Pologne et de République Tchèque, organisent la quatrième édition du concours régional "Ma
thèse en 180 secondes" pour l’Europe centrale. En trois minutes maximum, les candidats devront
présenter leur thèse en français et tenter de convaincre le jury et le public !
La sélection polonaise est portée par le Centre de civilisation française et d’études francophones
(CCFEF) de l’Université de Varsovie, l’Association des romanistes polonais Plejada et l’Institut
français de Pologne.
Le concours Ma thèse en 180 secondes (MT180), qu’est-ce que c’est ?
● Ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de thèse, en français et en termes
simples, concis et convaincants au grand public;
● Pour ce faire, chaque candidat dispose d'exactement 3 minutes, le tout avec l’appui d’une
seule diapositive ;
● Des mathématiques à la littérature en passant par la biologie et l’architecture, toutes les
thématiques sont acceptées !
Ce concours est donc organisé en deux temps :
1. Une sélection polonaise (finale nationale) qui permettra de désigner des lauréats polonais.
Ces doctorants représenteront la Pologne lors de la finale Europe Centrale du concours
organisée par l’Autriche.
2. La finale Europe Centrale permettra de désigner les trois prix du jury et le prix du public pour
l’Europe Centrale parmi les candidats polonais, tchèques, hongrois et autrichiens.
De nombreux prix sont à gagner! Le CCFEF et l’Institut français, ainsi que Plejada travaillent en
partenariat pour délivrer la meilleure expérience possible à nos candidats (en proposant notamment
des formations sur la rhétorique et la préparation corporelle, etc...).
Cette édition se déroule encore une fois en ligne. Les meilleurs candidats polonais participeront au
concours d’Europe Centrale organisé par l’Université de Vienne en juin 2022.
Calendrier prévisionnel :
● 19 février 2022 : date limite du dépôt des candidatures
● Mars 2022 : sélection des candidats en ligne
● 18 mars 2022 : annonce des lauréats de la sélection polonaise
● 7 juin 2022 : finale régionale en présentiel (si la situation sanitaire le permet) à l'Université de
Vienne
Pour en savoir plus et proposer votre candidature, rendez-vous sur :
https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/
Pour toute questions, veuillez vous adresser à Elisa Pospieszny, chargée de mission scientifique
(elisa.pospieszny@diplomatie.gouv.fr) ou à Aurore Briscadieu, chargée de projet au CCFEF
(a.briscadieu@student.uw.edu.pl)

[PL]Czwarta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” w Europie Środkowej :
rozgrywki krajowe
Już czwarty rok z rzędu odbywa się konkurs "Mój doktorat w 180 sekund" dla regionu Europy
Środkowej. Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i
Stowarzyszeniem Polskich Romanistów „Plejada” organizuje finał krajowy. Uczestnicy, przez
maksymalnie 3 minuty, będą mogli przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim i
spróbować przekonać jurorów i publiczność! Zarejestruj się do 19 lutego!
Instytut Francuski w Austrii i Wydział Romanistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, wraz z Uniwersytecką
Agencją ds. Frankofonii (AUF) oraz Instytutami Francuskimi w Polsce, Austrii, Węgrzech i Czechach
organizują czwartą edycję konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » dla regionu Europy Środkowej.
Uczestnicy, przez maksymalnie 3 minuty, będą mogli przedstawić temat swojego doktoratu w języku
francuskim i spróbować przekonać jurorów i publiczność!
Selekcję polską przeprowadzają Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przy
Uniwersytecie Warszawskim, wspólnie z Akademickim Towarzystwem Romanistów Polskich „Plejada”
i Instytutem Francuskim w Polsce.
Na czym polega konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » ?
● Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej
publiczności, tłumacząc skomplikowane zagadnienia w prosty sposób;
● Na prezentację w języku francuskim uczestnicy mają nie więcej niż 180 sekund i mogą
posłużyć się tylko jednym slajdem;
● Od matematyki po literaturę, poprzez biologię czy architekturę, wszystkie dziedziny są
akceptowane!
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Polska selekcja (finał krajowy): polega na wyłonieniu laureatów polskich. Doktoranci
reprezentują Polskę w finale Europy Środkowej organizowanym w Austrii.
2. Finał Europy Środkowej: spośród kandydatów z Polski, Czech, Węgier i Austrii jury wyłoni
trzech laureatów, natomiast jeden laureat zostanie wybrany przez publiczność.
Ośrodek Kultury Francuskiej, Instytut Francuski w Polsce, jak również Towarzystwo „Plejada”
współpracują ze sobą, aby zapewnić naszym kandydatom jak najlepsze przygotowanie (m.in.
szkolenia dotyczące warstwy merytorycznej oraz postawy, gestykulacji, mimiki itp...).
Zwycięzcy otrzymają nagrody ! Edycja konkursu odbywa się online. Najlepsi uczestnicy z Polski
zmierzą się w finale konkursu Europy Środkowej, który odbędzie się w Wiedniu w czerwcu 2022 r.
Harmonogram konkursu
● 19 lutego 2022 : termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
● marzec 2022 : rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online
● 18 marzec 2022 : ogłoszenie wyników rozgrywek krajowych
● 7 czerwca 2022 : finał konkursu Europy Środkowej w Wiedniu (Uniwersytet Wiedeński)
Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny :
https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/
Więcej informacji udzielić mogą: Elisa Pospieszny, koordynator ds. naukowych i uniwersyteckich
(elisa.pospieszny@diplomatie.gouv.fr) lub Aurore Briscadieu, kiernownik projektu w CCFEF
(a.briscadieu@student.uw.edu.pl).

Visuels à disposition

