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Ogłoszenie o rekrutacji
na wyjazdy stypendialne studentów w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP)
w zagranicznych uczelniach partnerskich
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza rekrutację na wyjazdy stypendialne studentów pedagogiki i etnologii na praktyki
zagraniczne w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2016/2017.
Rekrutacja:
Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać łącznie
następujące kryteria formalne:
- być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub
- być absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe zasady rekrutacji:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp, strona 2.
Student samodzielnie wybiera miejsce praktyk spośród krajów UE: uprawnionych do
uczestnictwa w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.
Kryteria oceny kandydatów:
• średnia ocen (od początku studiów, potwierdzona przez Dziekanat),
• poziom znajomości języka obcego, w którym realizowane będą praktyki,
• aktywność studenta (naukowa, organizacyjna, społeczna, kulturalną i inna),
• rozmowa kwalifikacyjna podczas, której kandydat przedstawia swoje zainteresowania
naukowe oraz motywację do odbycia praktyki zagranicznej.
Podstawą przejścia kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena dokumentacji
złożonej przez kandydata. Na wyjazd stypendialny zostają zakwalifikowane osoby, które
wykazały się najwyższą średnią ocen na studiach, nienagannym przebiegiem studiów,
potwierdziły znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, a także potrafią jasno
określić cel swojego wyjazdu w kategoriach zdobywania wiedzy i kompetencji w
interesującej je dziedzinie psychologii.
Wymagane dokumenty:
1. wydrukowany wypełniony formularz aplikacyjny, który wypełnia się online na stronie
Działu Współpracy z Zagranicą: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
(pytania w tej sprawie proszę kierować do biura Erasmusa w Rektoracie UŚ:
erasmus@us.edu.pl, 32 359 11 78),
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2. wystawione przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen od początku studiów wraz
z adnotacją o ewentualnych wpisach warunkowych i powtarzaniu semestru w trakcie studiów,
3. dokumentacja potwierdzająca znajomość języka (np. kserokopie dyplomów/certyfikatów,
zaświadczenia wydane przez szkołę językową itp.),
4. potwierdzenie przyjęcia studenta przez instytucję zagraniczną w celu realizacji praktyki
(może być wydruk e-maila);
5. dokumentacja potwierdzająca aktywność studenta (naukową, organizacyjną, społeczną,
kulturalną i inną, np. dokumenty potwierdzające dodatkową działalności aktywność studencką
kandydata w kole naukowym, opinia promotora pracy dyplomowej, rekomendacje itp.).
Sposób opisu teczki:
imię i nazwisko, rok studiów i tryb, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, wyjazd na
praktykę zagraniczną 2016/2017.
Przyjmowanie zgłoszeń:
Termin rekrutacji:

od dnia 22 marca 2016 do 5 kwietnia 2016 roku

Miejsce składania dokumentów

sekretariat, pokój 102 do godz. 13,00 w dniu 5.04.2016

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi
rekrutacji 2016/2017 zawartymi na stronie na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Erasmus+ WEiNoE w Cieszynie
Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia za granicą dostępne na stronie: na stronie
Działu Współpracy z Zagranicą: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej:
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 6 kwietnia 2016
roku w pokoju 9A, o godz. 10:30
Skład Komisji:
dr hab. Barbara Grabowska – koordynator wydziałowy Erasmus+
dr Anna Drożdż – członek komisji
mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk – członek komisji
Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie wywieszona po obradach
Komisji na tablicy ogłoszeń WEiNoE (obok dziekanatów), a następnie przekazana wraz
z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Biura Erasmus+ Uniwersytetu Śląskiego.
Zakwalifikowanie do wyjazdu na Wydziale nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu.
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