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NA KIERUNKU JUDAISTYKA

L' Na kierunku judaistyka w rekrutacji mogq brai udzial studenci l, ll oraz ill cyklu. w zasadzie
niemo2liwy jest wyjazd na praktykq w czasie trwania roku akademickiego, wyjqtkowq zgodq
na taki wyjazd ka2dorazowo musi wyrazi( Zastqpca Kierownika Katedry ds. Dydaktycznych i
naukowych, student musi za6 miei zatwierdzonq Indywidualnq organizacjq studi6w. praktyki
studenckie odbywajq siq w okresie wolnym od zajqi, a praktyki absolwenckie, po ukoriczeniu
studi6w licencjackich, magisterskich lub doktoranckich.

2' Student sam znajduje firmq, kt6ra bqdzie miejscem odbywania praktyk i nawiqzuje z niq
kontakt' Je2eli Koordynator w Katedrze bqdzie wiedzial o potencjalnych ofertach praktyk,
umieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej Katedry oraz na tablicy ogfosze6
przed pokojem2t2.

3' Podstawowymi kryteriami kwalifikacji student6w na wyjazd sq: Srednia ocen ze wszystkich
przedmiot6w, znajomo6i jqzyka obcego wlaSciwego dla danej instytucji (po6wiadczo na przez
sPNJo wg zasad ustaronych przez tq jednostkq, ,ob. ***.rpnjo-uni.wroc.pr), motywacja do
wyjazdu oraz zgodnoSi pranowanej praktykiz kierunkiem studiow.

4' Minimalna Srednia ocen ze wszystkich przedmiot6w za poprzedni rok akademicki wymagana
w kwalifikacji to 4,0. Sredniq wylicza siq za rok akademicki poprzedzajqcy rekrutacjq.

5' sklad komisji rekrutacyjnej: dr Agnieszka August-Zarqbska (Koordynator programu Erasmus+
dla kierunku judaistyka), dr Agnieszka Jagodziriska (z-ca Kierownika Katedry ds.
dydaktycznych i naukowych), d Katarzyna Liszka.

6. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki odbywa siq w spos6b ciqgty.
o kandydaci skladajq dokumenty u Koordynatora programu Erasmus+ w Katedrze Judaistyki na

2 miesiqce przed planowanym rozpoczqciem praktyki;

r najp62niej na miesiqc przed rozpoczqciem praktyki skladajq w Biurze wsp6lpracy
Miqdzynarodowej formularz zgfoszeniowy (pobrany ze strony www.international.uni.wroc.pl)
z podpisem Koordynatora w Katedrze);

o naip6iniej na dwa tygodnie przed wyjazdem skfadajq w Biurze wsp6lpracy Miqdzynarodowej
LA for traineeships podpisany przez Koordynatora w Katedrze (a tak2e dziekana - w
przypadku gdy praktyka jest rearizowana jako obowiqzkowa) i instytuciq przyjmuiqcq.



7. Dokumenty

{eczka kandydata powinna zawierai:

. CV;

o Za6wiadczenie z dziekanatu o wymaganej Sredniej ocen (dopuszczalny jest tak2e wydruk z

USOS);

o Letter of acceptance (potwierdzenie od instytucji przyjmuiqce il, wz6r na stronie BWM;

o Podanie o przyznanie stypendium (wz6r znajduje siq u Koordynatora w Katedrze i na stronie

Katedry Judaistyki);

o Za5wiadczenie ze SPNJO o znajomo6ciiqzyka obcego;

o OSwiadczenie dot. wczeSniejszych wyjazddw (kapitat mobilno6ci), do pobrania ze strony

Katedry Judaistyki;

I W przypadku wyjazdu podczas trwania semestru: zgodq Z-cy Kierownika Katedry ds.
1 dydaktycznych i naukowych oraz zgodqna Indywidualnq Organizacjq Studi6w.

8. Rozliczenie praktyk odbywa siq zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Biuro Wsp6fpracy

Miqdzynarodowej, opisanymi w 96 ZatEcznika nr 2 do Komunikatu Dzieka na nr 4/2OL7 z dnia

25 paidziernika 201{.
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