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tol'(71)375?017'8$fAgryF$th
szczucot owE Dorycz.tcE REKRUTASJI
NA wyJAZDy
NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
NA ROK AKADEMICKI 2OI8I1I
NA KIERUNKU JUDAISTYKA
L' Na kierunkujudaistyka
w rekrutacjimogqbrai udzialstudencil, ll orazill cyklu.w zasadzie
jest wyjazdna praktykqw czasietrwaniarokuakademickiego,
niemo2liwy
wyjqtkowqzgodq
na taki wyjazdka2dorazowo
musiwyrazi(Zastqpca
Kierownika
Katedryds. Dydaktycznych
i
naukowych,
studentmusiza6miei zatwierdzonq
Indywidualnq
organizacjq
studi6w.praktyki
studenckie
odbywajq
siqw okresiewolnymod zajqi,a praktykiabsolwenckie,
po ukoriczeniu
studi6wlicencjackich,
magisterskich
lubdoktoranckich.
2' Studentsam znajdujefirmq, kt6ra bqdziemiejscemodbywaniapraktyk
i nawiqzuje
z niq
kontakt'Je2eliKoordynator
w Katedrzebqdziewiedzialo potencjalnych
ofertachpraktyk,
umieszcza
odpowiednie
informacje
na stronieinternetowej
Katedryorazna tablicyogfosze6
przedpokojem2t2.
3' Podstawowymi
kryteriamikwalifikacji
student6wna wyjazdsq:Sredniaocenze wszystkich
przedmiot6w,
jqzykaobcegowlaSciwego
znajomo6i
dla danejinstytucji(po6wiadczo
na przez
sPNJowg zasadustaronych
przeztq jednostkq,
,ob. ***.rpnjo-uni.wroc.pr),
motywacja
do
wyjazduorazzgodnoSi
pranowanej
praktykizkierunkiem
studiow.
4' Minimalna
Srednia
ocenzewszystkich
przedmiot6w
zapoprzedni
rokakademickiwymagana
w kwalifikacji
to 4,0.Sredniq
wyliczasiqzarokakademicki
poprzedzajqcy
rekrutacjq.
5' skladkomisjirekrutacyjnej:
dr Agnieszka
August-Zarqbska
(Koordynator
programuErasmus+
dla kierunku judaistyka),dr AgnieszkaJagodziriska
(z-ca KierownikaKatedry ds.
dydaktycznych
i naukowych),
d Katarzyna
Liszka.
6. Rekrutacja
nawyjazdynapraktykiodbywasiqw spos6bciqgty.
o

kandydaci
skladajq
dokumenty
u Koordynatora
programuErasmus+
w Katedrze
Judaistyki
na
2 miesiqce
przedplanowanym
rozpoczqciem
praktyki;

r

najp62niejna miesiqc przed rozpoczqciem
praktyki skladajqw Biurze wsp6lpracy
Miqdzynarodowej
formularz
zgfoszeniowy
(pobrany
zestronywww.international.uni.wroc.pl)
z podpisem
Koordynatora
w Katedrze);

o

naip6iniejna dwatygodnieprzedwyjazdemskfadajq
w Biurzewsp6lpracyMiqdzynarodowej
LA for traineeships
podpisanyprzezKoordynatora
w Katedrze(a tak2edziekana- w
przypadku
gdypraktyka
jest rearizowana
jakoobowiqzkowa)
i instytuciq
przyjmuiqcq.

7. Dokumenty

powinnazawierai:
{eczka kandydata
.

CV;

o

Za6wiadczenie
jest tak2ewydrukz
z dziekanatu
o wymaganej
Sredniej
ocen(dopuszczalny
USOS);

o

(potwierdzenie
Letterof acceptance
przyjmuiqce
od instytucji
il, wz6rnastronieBWM;

o

Podanie
(wz6rznajduje
o przyznanie
stypendium
siqu Koordynatora
w Katedrze
i na stronie
Katedry
Judaistyki);

o

Za5wiadczenie
zeSPNJO
o znajomo6ciiqzyka
obcego;

o

OSwiadczenie
dot. wczeSniejszych
wyjazddw(kapitatmobilno6ci),
do pobraniaze strony
Katedry
Judaistyki;

przypadkuwyjazdupodczastrwania semestru: zgodqZ-cy KierownikaKatedryds.
I W
1 dydaktycznych
i naukowych
orazzgodqnaIndywidualnq
Organizacjq
Studi6w.

praktykodbywasiq zgodniez zasadami
8. Rozliczenie
przezBiuroWsp6fpracy
wyznaczonymi
Miqdzynarodowej,
opisanymi
w 96 ZatEcznika
nr 2 do Komunikatu
Dzieka
na nr 4/2OL7z dnia
25 paidziernika201{.
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