
REKRUTACJA ERASMUS PLUS (SMP) 
 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego ogłasza rekrutację na wyjazdy 

stypendialne studentów Uniwersytetu Śląskiego w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP)  

w zagranicznych uczelniach partnerskich (PROGRAM UNI EUROPEJSKIEJ ERASMUS PLUS). 

 

Terminy postępowania kwalifikacyjnego na Wydziale Radia i Telewizji: 

15.03.2018   Ogłoszenie rekrutacji 

26.03.2018 Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych 

09.04.2018 Zakończenie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych 

10-13.04.2018 Egzaminy językowe 

19.04.2018 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

Student ubiegający się o wyjazd stypendialny musi spełniać łącznie kryteria formalne podane w 

dokumencie SMP Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów 2018-2019 w celu realizacji praktyki 

zagranicznej (SMP) (zasady do pobrania ze strony www Wydziału RTV). 

 

Kryteria merytoryczne rekrutacji na wyjazdy stypendialne to (łącznie): 

 wyniki w nauce (średnia ocen ze wszystkich dotychczasowych semestrów studiów tego 

stopnia studiów, na którym się obecnie studiuje),  

 znajomość języka angielskiego (ocena z języka angielskiego w ostatnim semestrze 

studiów), 

 znajomość języka angielskiego (egzamin ustny i pisemny przeprowadzony przez 

pracowników WRiTV), 

 dostępność miejsc dla praktykantów w instytucjach partnerskich zapewniających 

odpowiednią organizację i przebieg praktyki. 

 

Student ubiegający się o wyjazd stypendialny powinien: 

1. Wypełnić formularz rekrutacyjny SMP dostępny na stronie www.erasmus.us.edu.pl 

2. Wysłać elektronicznie wypełniony formularz. 

3. Wydrukować wypełniony formularz. 

 

Następnie student powinien złożyć na Wydziale Radia i Telewizji w dniach 26.03.2018 – 11.04.2018 

w pokoju 1.35 (ul. Pawła 3) w godzinach 9.00-14.00 następujące dokumenty rekrutacyjne w białej 

teczce (opis teczki: imię i nazwisko, stopień studiów, rok studiów, z dopiskiem - SMP): 

 wypełniony i wydrukowany formularz rekrutacyjny SMP, 

zaświadczenie z dziekanatu o wynikach w nauce  

(średnia ocen ze wszystkich dotychczasowych semestrów studiów tego stopnia studiów, na 

którym się obecnie studiuje),  

 zaświadczenie z dziekanatu o ocenie z języka angielskiego w ostatnim semestrze 

studiów, 

 oświadczenie o znajomości zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów SMP (do pobrania 

na ze strony www Wydziału RTV), 

 oświadczenie o semestrze, w którym realizowany ma być wyjazd SMP (do pobrania 

na ze strony www Wydziału RTV). 

 

Ze strony www Wydziału Radia i Telewizji można pobrać: 

 SMP Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów 2018-2019  

 Oświadczenie o znajomości zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów SMP 

 Oświadczenie o semestrze, w którym realizowany ma być wyjazd SMP 

 

Uwaga! 

 

Dodatkowa zasada rekrutacji i realizacji wyjazdów SMP: student Wydziału RTV w jednym roku 

akademickim może wyjechać tylko na maksymalnie 5 miesięcy (1 semestr: zimowy lub letni). 

Proszę uwzględnić ten fakt w planie wyjazdów w formularzu www.erasmus.us.edu.pl. 

 

Koordynator ds. ERASMUS PLUS 

dr inż. Olaf Flak 


