KOMUNIKAT 1
Rozpoczynamy rekrutację
Studentów i Doktorantów teologii i nauk o rodzinie
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji
CZĘŚCI STUDIÓW lub PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ
w roku akademickim 2018/2019
--------------------------------------------------------------------------------------GDZIE MOŻNA STUDIOWAĆ?
Czechy (Ołomuniec), Słowacja (Koszyce, Nitra, Preszów), Rumunia (Konstanca),
Austria (Innsbruck), Hiszpania (Pampeluna, Madryt), Włochy (Urbino, Rzym, Salerno, Brescia)
Informacje o uczelniach partnerskich znajdziesz TU
Informacje o zasadach wyjazdów na studia

GDZIE MOŻNA ODBYĆ PRAKTYKĘ?
Praktykę (obowiązkową lub nieobowiązkową), można odbyć w zagranicznej instytucji, np.:
przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej, instytucji akademickiej, organizacji non-profit,
lub innej instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Instytucja ta – zwana instytucją partnerską – musi
znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+
Informacje o zasadach wyjazdów na praktyki

INFORMACJE OGÓLNE





W roku akademickim 2018/2019 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2018 a 30.09.2019.
Wyjazd nie może spowodować przedłużenia studiów.
Student nie może przebywać na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
Student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+ w wysokości od 300 do 800 €
miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej. Możliwe jest uzyskanie
dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow
http://www.wtl.us.edu.pl/page.php?607

JAKIE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI?
Do 24.04.2018 należy przesłać informację o przystąpieniu do rekrutacji:mariola.kozubek@us.edu.pl
Do 26.04.2018 (godz. 13.00, p. 204/2) u wydziałowego koordynatora ERASMUS należy złożyć
teczkę z następującymi dokumentami (opis teczki: Imię i nazwisko; kierunek i rok studiów):
1) Formularz aplikacyjny dostępny na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow
(w formie elektronicznej należy go przesłać także do Działu Współpracy z Zagranicą UŚ).
2) Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (od początku do ostatniej sesji zimowej)
potwierdzone przez Dziekanat.
3) Kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach językowych.
4) Inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu Erasmus+
(np. poświadczenie o dodatkowej działalności i aktywności studenckiej, opinia promotora pracy
dyplomowej, itp.).
5) Zaświadczenie promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) o
wyrażeniu zgody na wyjazd – dotyczy studentów, którzy planują pobyt w uczelni partnerskiej
na ostatnim roku studiów.
6) List motywacyjny uzasadniający podjęcie studiów za granicą (w języku kraju, do którego
się aplikuje, lub po angielsku).
7) W przypadku praktyk: informacje na temat zagranicznej instytucji wybranej i programu praktyki.

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW




Wyniki w nauce.
Znajomość języka obcego, w którym realizowany jest program studiów za granicą.
Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca między innymi znajomość języka obcego

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
odbędzie się 26 kwietnia godz.13.30 w sali obok Dziekanatu w obecności Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej w składzie: Ks. dr hab. Jacek Kempa (Prodziekan WTL), Ks. prof. dr hab. Andrzej
Pastwa, Ks. dr Wojciech Surmiak, Dr Mariola Kozubek (Wydziałowy koordynator Erasmus+).

WYNIKI KWALIFIKACJI
zostaną opublikowane na Tablicy ogłoszeń Wydziału, a następnie przekazane wraz z Protokołem
Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROGRAMIE ERASMUS PLUS
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z PRZEDSTAWICIELAMI UNIWERSYTECKIEGO BIURA ERASMUS.
Data spotkania zostanie ogłoszona w najbliższych dniach na stronie internetowej Wydziału .
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
dr Mariola Kozubek
mariola.kozubek@us.edu.pl

