
 

   WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UŚ 

     ogłasza 

R      REKRUTACJĘ w ramach programu 

        ERASMUS + 

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP) 

dla studentów WNoZ w roku akademickim 2018/2019 

 

Zagraniczna praktyka studencka w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w instytucji przyjmującej 

znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+.  
Student samodzielnie wybiera miejsce praktyk spośród krajów UE uprawnionych do uczestnictwa w programie 

Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. 
 

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

 Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Turcja.  

 

Uwaga: Praktyka nie może być realizowana w: 

a)  instytucjach Unii Europejskiej,  

b)  instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,  

c)  placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, 

d)  zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej. 



 

Stypendium jest przyznawane początkowo na okres maksymalnie 3 miesięcy. Minimalny okres realizacji praktyki, 

na jaki będzie przyznane dofinansowanie, nie może być krótszy niż 2 (dwa) pełne miesiące kalendarzowe. 

 

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat: 

1. formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+: wyjazd na praktyki (SMP), formularz ten jest dostępny na 

stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp; 

2. średnia ocen ze studiów (wyliczona przez Dziekanat); 

3. dokument potwierdzający biegłą znajomość języka, w jakim realizowana będzie praktyka zagraniczna;  

4. potwierdzenie przyjęcia studenta przez instytucję zagraniczną w celu realizacji praktyki (może być wydruk e-

maila); 

5. dokumentacja potwierdzającą 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.). 

 (uwaga: praktyka powinna mieć charakter związany z kierunkiem studiów) 

 

Sposób opisu teczki: 

IMIĘ I NAZWISKO, 

rok studiów i tryb, 

adres e-mail, numer telefonu komórkowego, 

WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ 2018-2019 

 

 

Zgłoszenia kandydatów w terminie do 20.04.2018 przyjmuje oraz bliższych informacji udziela Koordynator 

Programu na WNoZ - dr hab. Jolanta Burda (pok. 1623; jolanta.burda@us.edu.pl). Dokumenty można składać 

również w pokoju 1620. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.erasmus.us.edu.pl.                             i  

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
http://www.erasmus.us.edu.pl/


 

Rozmowa kwalifikacyjna Kandydatów z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną odbędzie się  

25 kwietnia 2018, godz. 9:30 w sali 1617.  

 

Rekrutacji Kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 

dr hab. Jolanta Burda – Koordynator Programu Erasmus+ na WNoZ 

dr hab. Agnieszka Czajka – Członek Komisji 

dr Beata Woskowicz-Ślęzak – Członek Komisji 

 

Komisja dokona oceny kandydatów i stworzy listę rankingową wg następujących kryteriów: 

- wysokość średniej z całego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat) 

- wstępny program praktyki w instytucji przyjmującej 

  

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2018 r. 

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie wywieszona po obradach  Komisji na tablicy ogłoszeń 

WNoZ (obok Dziekanatu), a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Biura 

Erasmus+ Uniwersytetu Śląskiego.  

 

Uwaga: zakwalifikowanie kandydata do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu! 

Liczba miejsc wyjazdowych przyznawana jest na szczeblu centralnym Uczelni. 

 

Koordynator Programu Erasmus+ na WNoZ 

dr hab. Jolanta Burda  

jolanta.burda@us.edu.pl 

mailto:jolanta.burda@us.edu.pl

