
USTALENIA SZCZIIGOLOWE D OTYCZACE REKRUTACJI NA WYJAZDY

NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

NA ROK,trnnnniIcKI 20tgt20
NA KIERUNKU X'IOLOGIA FRANCUSKA

Regulamin wyjazd6w na praktyki Erasmus* dla Wydzialu Filologicznego znajduje sig w

Zalqczniku nr 2 do Komunikatu Dziekana Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu

Wroclawskiego nr 412017 z dnia 25 pafrdziernika 2017 r.

Na kierunku Filologia francuska w rekrutacj i  mogq brai udzial studenci l ,  l l  oraz l l l  cyklu. W

zasadzie niemoiliwy jest wyjazd na praktykq w czasie trwania roku akademickiego,

wyjqtkowq zgodq na taki wyjazd ka2dorazowo musi wyrazi6 Zastqpca Dyrektora ds.

dydaktycznych, student musi za6 mie6 zatwierdzonq Indywidualnq Organizacjq Studi6w.

Praktyki studenckie odbywajq siq w okresie wolnym od zajq{ a praktyki absolwenckie, po

ukofczeniu studi6w licencjackich, magisterskich lub doktoranckich.

Student sam znajduje firmq, kt6ra bqdzie miejscem odbywania praktyk i nawiqzuje z niq

kontakt. Je2eli Koordynator Instytutowy bqdzie wiedziaf o potencjalnych ofertach praktyk,

umieszcza odpowiednie informacje na stronie internetowej IFR oraz w gablocie Erasmus+ na

1 piQtrze.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji student6w na wyjazd sq: Srednia ocen ze wszystkich

przedmiot6w, znajomo5i jqzyka francuskiego, motywacja do wyjazdu oraz zgodnoSd

planowanej praktyki z kierunkiem studi6w.

Minimalna Srednia ocen ze wszystkich przedmiot6w za poprzedni rok akademicki wymagana

w kwalif ikacj i to 4,0. Minimalna wymagana Srednia ocen z przedmiot6w PNJF to 4.0. Sredniq

wylicza siq za rok akademicki poprzedzajqcy rekrutacjq.

Skfad komisji rekrutacyjnej : dr Jadwiga Cook (Koordynator instytutowy dla kierunku filologia

francuska)oraz dr Monika Grabowska (Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych)

Rekrutacja na wyjazdy na praktykiodbywa siq w spos6b ciqgly.

Kandydaci skfadajq dokumenty u Koordynatora Instytutowego na 2 miesiqce przed

planowanym rozpoczqciem praktyki ;

Najp62niej na miesiqc przed rozpoczqciem praktyki sktadajq w Biurze Wsp6lpracy

Miqdzynarodowej formularz zgfoszeniowy (pobrany ze strony www.international.uni.wroc.pl)

z podpisem koordynatora instytutowego ;
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. Najp6iniej na dwa tygodnie przed wyjazdem skladajq w Biurze Wsp6tpracy Miqdzynarodowej

LA for traineeships podpisany przez koordynatora w instytucie (a tak2e dziekana - w

przypadku gdy praktyka jest realizowana jako obowiqzkowa) i instytucjq przyjmujqcq.

7. Dokumenty

Teczka kandydata powinna zawiera6:

.  c v ;
o ZaSwiadczenie z dziekanatu o wymaganej Sredniej ocen (dopuszczalny jest takie wydruk z

USOS) ;

. Letter of acceptance (potwierdzenie od instytucji przyjmuiqcei), wz6r na stronie BWM ;

o Podanie o przyznanie stypendium (wz6r znajduje siq u koordynatora instytutowego i na

st ronie IFR);

o OSwiadczenie dot. wczeSniejszych wyjazd6w (kapital mobilnoSci), do pobrania ze strony IFR;

o W przypadku wyjazdu podczas trwania semestru : zgodq Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych

oraz zgodq na Indywidualnq Organizacjq Studi6w.

Wysoko5d grantu na wyjazd na praktykq do Francji wynosi 600 euro / m-c.

Rozliczenie praktyk odbywa siq zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Biuro Wsp6lpracy

Miqdzynarodowej, opisanymi w 55 Zalqcznika nr 2 do Komunikatu Dzieka na nr 4/2Ot7 z dnia

25 paidziernika2OtT r.
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