ZASADY REKRUTACJ! STUDENTOW OraZ ABSOLWENTOW WNGIG NA PRAKTYK|

zAWoDoWE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 20'1612017
1.

2,

Rekrutację przeprowadza Kom isja Wydziałowa powołana przez Dziekana

.
.
.

-

Prof. UAM dr hab. Andrzej Macias
Dr lwona Markuszewska

-

;

prodziekan ds. studiów stacjonarnych

koordynator wydziałowy programu Erasmus+

Mgr Joanna Siw|ec - administrator wydziałowy programu Erasmus+

Zadania komisji

,

Zapoznanie się

z

dokumentacją studentów żożonąw ramach naboru na rok akademicki

2016117,

.
.
.
.

Dokonanie wyboru studentów według przyjętych kryteriów,

Sporządzenie listy przyjętych i ogłoszenie jej na Wydziale
Przygotowanie listy rezenłowej.

Weryfikacja zgłoszeń studentów

i

powtórne przeprowadzenie rekrutacji

w

ramach listy

reZeniVOWej.

Procedura rekrutacji
a. Termin składania dokumentów przez studentów: do 23.09,2016.
b. Miejsce składania dokumentów: dziekanat, pokój nr 010C, mgr Joanna Siwiec.

c. Posiedzenie komisji ds. rekrutacji: 29.09.2016.
d. Ogłoszenie wyników. do dnia 05.10.2016 na wydziałowej stronie internetowej oraz mailowo.

e,

Rezygnacja

z

udzialu

w

praktykach musi

administratorowi Programu na WNG|G
4,

-

byc złożonaw formie pisemnej i

dostarczona

Pani Joannie Siwiec do dnia 15.11 ,2016.

Wyinagane dokumenty kandydatów:

J.

CV oraz list motywacyjny (w liście motywacyjnym proszę uzasadnic, dlaczego chcą Państwo

wziąc udział w Programie Praktyk Zawodowych Erasmus+, proszę podac temat pracy
magisterskiej, termin wylazdu),

b.
c.
d.
e.

porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships),

ceńyfikaty językowe (eżeli ktośposiada),
dokument o średniej ocen za okres studiów (sporządza Dziekanat na prośbęstudenta),

dokumenty poświadczające aktywność studenta w życiu naukowym, ku|turalnym, spońowym
uczelni,

5,
'

f.
g.

inne kompetencje,

zgoda promotora (dla studentów ll roku uzupełniających studiów magisterskich).

Kryteriarekrutacji:
a. O vlyjazdza granicę w ramach programu Erasńus+ nie mogą starać się studenci WNGiG, których

średniaocen z całego okresu studiów jest niższa niż 3,00,
b. O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegac się absolwenci WNGiG, któży, w

chwili ubiegania się o vlyjazd (procedury rekrutacyjnej) byli studentami ostatniego roku studiów l stopnia,

ll stopnia, lub studiów doktoranckich.
c. W procedurze rekrutacji pod uwagę brane są:

liczona jak do stypendium Rektora

-

średniaocen

-

znajomośc językaobcego,

- aktywność w

-

źyciu naukowym, kulturalnym i spońowym uczelni

- motywacje związane z badaniami i pracą magisterską orazpraca zawodową absolwentów,
- inne kompetencje.
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