ZASADY REKRUTACJI STUDENT6W

OTAZ

ABSOLWENToW WNGiG NA PRAKTYKI

zAwoDowE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 2018/19.

1.

2.

RekrutacjQ przeprowadza Komisja Wydzialowa powolana peez Dziekana:

.
.
.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

-

Dr lwona Markuszewska

-

prodziekan ds. studiow stacjonarnych

koordynator wydzialowy programu Erasmus+

[ilgr Joanna Siwiec - administrator wydzialowy programu Erasmus+

Zadania komisji

.

Zapoznanie sie

z

dokumentacjq student6w zlozonq

w

ramach naboru na rok

akademicki 2018/19.

.
.
.
.

Dokonanie wyboru student6w wedlug przyiqtych kryteri6w.

Spozadzenie listy przyiQtych i ogloszenie jej na Wydziale
Pzygotowanie listy rezerwowej.
WeryfikacJa zgloszen student6w i powt6rne przeprowadzenie rekrutacji w ramach listy
rezerwowej.

3.

Procedura rekrutacji
a. Termin skladania dokument6w przez student6w: do 27.09.2018.

b. Miejsce skladania dokument6w: Biuro Erasmus, pok6j nr 010c, mgr Joanna Siwiec lub

mailowo erazmgeo@amu.edu.pl
c. Posiedzenie komisji ds. rekrutacjr: 28.09.2018.

d. Ogloszenie wynik6w: do dnia 05.10.2018. Wszystkie osoby biorqce udzial w rekrutacji

o

wynikach zostanq poinformowane mailowo. lnformacje zostanE wyslane

na

uniwersytecki adres mailowy studenta. Absolwenci otzymuje informacje na wskazany pzez
siebie adres mailowy.

e. Studenci i absolwenci mogE zglaszac siq na listq rezerwowE rowniez po zakonczeniu
rekrutacji. Administrator Erasmus+ tworzy liste rezerwowq, zgodnie z kolejnosciq wplywania
aplikacji.

g. Rezygnacja z udzialu w praktykach musi byd zlozona w formie pisemnej i dostarczona
adminrstratorowi Programu na WNG|G

-

Pani Joannie Siwiec do dnia 15.11.2018. W sytuacji

rczygnacji z realizacji grantu lub niezlozenia w terminie wymaganych do realizacji grantu
dokument6w qrant pJzechodzi

4.

na

L

Wymagane dokumenty kandydat6w:

a.

CV oraz list motywacyjny (w liscie motywacyjnym proszQ uzasadnie, dlaczego chcq
Panstwo wziq6 udzial

w Programie Praktyk Zawodowych Erasmus+, prosze podac

temat pracy magisterskiej, termin wyjazdu),

b.

porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships),

c.

certyfikaty jezykowe (Je2eli studenuabsolwent posiada),

d.

dokument

o Sredniej ocen za okres

studi6w (sporzqdza Dziekanat na pro6bq

studenta),

e.

dokumenty poswiadczajace aktywnosc studenta

w zyciu naukowym, kulturalnym,

sportowym uczelni,

f.

inne kompetencje,

g.

zgoda promotora (dla student6w ll roku uzupelniajEcych studi6w magisterskich).

5.

Kryteriarekrutacii:
a. O wyjazd za granice w ramach programu Erasmus+ nie mogq starao si9 studenci WNGiG,
ktorych Srednia ocen z calego okresu studiow jest nizsza niz 3,00.
b. O wyJazd na praktyke w ramach programu Erasmus+ mogq ubiegac siQ absolwenci

WNGiG, kt6rzy, w chwili ubiegania sie o wylazd (procedury rekrutacyjnej) byli studentami
ostatniego roku studi6w I stopnia, ll stopnia, lub studi6w doktoranckich.
c. W procedurze rekrutacji pod uwagQ brane sA:
- srednia ocen

-

Iiczona jak do stypendium Rektora

- znajomoSC.iQzyka/jezykow obcych,
- aktywnoso w 2yciu naukowym, kulturalnym i sportowym uczelni
- motywacje zwiqzane z badaniami i pracq magisterskEo?z ptaca zawodowq absolwent6w,

- inne kompetencje kandydatow.
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