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Instytut Języków Romańskich i Translatoryki 

Zakład Literatury i Kultury Włoskiej 

ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy na studia oraz na praktyki 

w roku akademickim 2017/2018 

 

Zasady rekrutacji: 

1. Do rekrutacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie studenci języka włoskiego, języków 

stosowanych: język angielski i włoski oraz indywidualnych studiów międzyobszarowych 

(ISM) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III roku pierwszego cyklu (studia 

zawodowe), studenci I roku drugiego cyklu (studia magisterskie) oraz studenci trzeciego 

cyklu (studia doktoranckie), a także studenci II roku drugiego cyklu planujący 

kontynuować studia na trzecim stopniu, tj. studia doktoranckie.  

Do wyjazdu na praktykę mogą przystąpić także absolwenci, przy czym praktyka musi 

zakończyć się najpóźniej rok po zakończeniu studiów, tj. obronie pracy licencjackiej lub 

magisterskiej. 

2. W przypadku wyjazdów na studia, Komisja bierze pod uwagę średnią ocen z ostatnich 

dwóch semestrów studiów. W przypadku studentów pierwszego roku  pierwszego cyklu 

uwzględnia się średnią ocen z pierwszego semestru, a w przypadku studentów pierwszego 

roku  drugiego cyklu uwzględnia się średnią ocen z pierwszego semestru i ocenę 

otrzymaną na dyplomie licencjata.  

3. W przypadku wyjazdów na praktykę Komisja bierze pod uwagę średnią ocen z całego 

przebiegu studiów. W przypadku studentów pierwszego roku  pierwszego cyklu 

uwzględnia się średnią ocen z pierwszego semestru, a w przypadku studentów pierwszego 

roku  drugiego cyklu uwzględnia się średnią ocen z pierwszego semestru i ocenę 

otrzymaną na dyplomie licencjata.  

4. W wypadku kandydatów zajmujących to samo miejsce na liście rankingowej, dodatkowym 

kryterium jest opinia Instytutu na temat działalności studenta wyróżniającego się 

aktywnością na rzecz środowiska akademickiego oraz społecznego, a w przypadku jej 

braku u wszystkich zainteresowanych, średnia ocen z egzaminów i zaliczeń PNJW. 

5. Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub na praktyki proszeni są tylko 

o wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie www.erasmus.us.edu.pl, a następnie 

wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach (koniecznie dwustronnie!) i złożenie 

w sekretariacie Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ do dnia 

3 kwietnia 2017r. W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy przy składaniu dokumentów 

wpisać się na listę, która będzie dostępna w sekretariacie.  

6. Rekrutacja na wyjazdy na studia  jest dwustopniowa, odbywa się: na szczeblu Zakładu 

Literatury i Kultury Włoskiej i Wydziału Filologicznego. 

7. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki jest trzystopniowa, odbywa się: na szczeblu Zakładu 

Literatury i Kultury Włoskiej, Wydziału Filologicznego oraz uczelnianym.  

8. Po otrzymaniu dokumentów od kandydatów, Komisja zgłosi się do Dziekanatu z prośbą 

o obliczenie średniej z wymaganego okresu studiów i, w przypadku studentów I roku MU, 

podanie oceny na dyplomie licencjata. 

http://www.erasmus.us.edu.pl/


9. Studenci ISM proszeni są dołączenie zaświadczenia o średniej ocen oraz dokumentu 

potwierdzającego znajomość języka włoskiego (np. ksero stron z indeksu z oceną 

z lektoratu).  

10. Kandydatury studentów ISM, którzy realizują minimum programowe na kierunku język 

włoski będą brane pod uwagę na równi ze studentami języka włoskiego oraz języków 

stosowanych, pozostałe dopiero w ostatniej kolejności. 

11. Obrady Komisji przewidziane są najpóźniej w dniu 12 kwietnia. Lista kandydatów 

zaproponowanych przez Zakład Literatury i Kultury Włoskiej do wyjazdu i lista 

rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Instytutu oraz ogłoszone na stronie 

internetowej: www.romanistyka.us.edu.pl. Listy te zostaną następnie przekazane wraz 

z protokołem posiedzenia Komisji do Komisji Wydziału Filologicznego oraz ogłoszone 

na uczelnianej stronie internetowej www.erasmus.us.edu.pl 

12. Listy rankingowe nie są jednoznaczne z listami zakwalifikowanych na wyjazd, gdyż 

na dzień dzisiejszy nie wiem, iloma miejscami będzie dysponował Zakład Literatury 

i Kultury Włoskiej. 

13. Szczegółowe informacje na temat Erasmus+ znajdują się na www.erasmus.us.edu.pl 

(zakładka wyjazdy studentów- wyjazdy na studia- dokumenty do pobrania- zasady 

rekrutacji) oraz www.erasmus.org.pl  

Szczegółowych informacji udziela: koordynator programu Erasmus+ w Zakładzie Literatury 

i Kultury Włoskiej, mgr Anna Natkańska.  

Kontakt: a.kanska@interia.pl  

konsultacje: wtorki, 11:15-12:45, s.3.63. 

UWAGA! W dniu 24 marca, piątek, o godz. 9:45 w sali Rady Wydziału odbędzie się 

spotkanie informacyjne z uczelnianym koordynatorem Erasmus+, panem Jarosławem 

Gąsiorem oraz z koordynatorami w IJRiT. Zapraszamy! 

 

Uczelnie partnerskie: 

Kraj Nazwa uczelni Liczba miejsc 

WŁOCHY   

1.  Università degli Studi di Padova (tylko jeden semestr, bez 

możliwości przedłużenia pobytu) 

5 

2.  Università degli Studi Roma Tre 3 

3.  Università degli Studi di Bari 10 

4.  Università degli Studi di Macerata 3 

5.  Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” 2 
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