
USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REKRUTACJI NA WYJAZDY NA

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2O2OI2I

NA KIERUNKU FILOLOGIA FRANCUSKA

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

Zal4czniku nr I do Komunikatu Dziekana Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu

Wroclawskiego nr 7 /2019 z dnia 2S listopada 2019

Na kierunku Filologia francuska w rekrutacji mogq brai udzial studenci od pierwszego roku

studi6w I stopnia, pierwszego roku studi6w ll stopnia oraz uczestnicy studi6w doktoranckich.

W zasadzie z wyjazdu wylqczeni sE studenci 6 semestru studi6w licencjackich, wyjazd taki

(kt6ry mo2e siq wiqza6 z op6inieniem w ukofrczeniu studi6w) mo2e odbyi siq wylqcznie w

wyjEtkowych przypadkach, za zgodq Zastqpcy Dyrektora IFR ds. dydaktycznych. Wyjazd na

studiach magisterskich jest moiliwy w 2, 3 oraz wyjqtkowo w 4 semestrze (ka2dorazowo za

zgodE promotora pracy magisterskiej).

Lista uczelni, z kt6rymi filologia francuska ma podpisanq umowq znajduje sie na stronie IFR w

zakladce Erasmus oraz w gablotce na 1 piqtrze lFR.

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

przedmiot6w oraz Srednia ocen z przedmiot6w PNJF, znajomo5i jqzyka francuskiego oraz

motywacja do wyjazdu.

Minimalna (rednia ocen ze wszystkich przedmiot6w wymagana w kwalifikacji to 4,0.

Minimalna wymaBana Srednia ocen z przedmiot6w PNJF to 4,0,  a dla kandydat6w

planujqcych wyjazd w 5 semestrze studi6w licencjackich wymagana ocena z modulu PNIF to

4.2, Srednia winna byi liczona za semestr poprzedzajacy rekrutacje, lub (semestr zimowy).

Sklad komisji rekrutacy.jnej na filologii francuskiej : dr Jadwiga Cook (Koordynator instytutowy

dla kierunku filologia francuska) oraz dr Monika Grabowska (Z-ca Dyrektora ds.

dydaktycznych)

ETAPY REKRUTAOI (szczeg6ly)

do 24 lutego 202(F zlo2enie teczki kandydata u Koordynatora instytutowego (dokumenty

moina zostawii osobi6cie w 2.3 lub zostawii dla dr Jadwigi Cook na portierni) ;

25-26 lutego 2020 r.- rekrutacja (rozmowa kwalifikacyjna ), je2eli zajdzie taka potrzeba ;

28 lutego 2020 r. ogloszenie wynik6w rekrutacji na stronie IFR oraz w gablocie Erasmus na 1

piqtrze ; przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb
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02 marca 2020 r., akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz

uzupelnienie tam brakujqrych danych ;

02 - 16 marca 2020 r. studenci skierowani do wyjazdu zakladajQ indywidualne konta na

stronie BWM w celu przygotowania formularza zgfoszeniowego ;

Zfo2enie w Biurze Wsp6lpracy Miedzynarodowej formularza zgtoszeniowego z podpisem

koordynatora instytutowego - do 16 marca 2020 r.

7. Dokumenty

Dokumenty w jezyku polskim:

.  cv;

. Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (wz6r podania jest dostqpny u koordynatora

instytutowego oraz na stronie internetowej lFR, zakladka Erasmus-Studenci wyje2d2ajqcy-

Filologia francuska -Studia) ;

. Zaswiadczenie z dziekanatu o Sredniej za okres wskazany w punkcie 4, akceptowalny jest tei

wydruk z USOS ;

o O6wiadczenie dot. wczegniejszych wyjazd6w (kapital mobilnoSci), do pobrania ze strony IFR

0.w.) ;
o Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazd6w na 2 roku studi6w

magisterskich oraz uczestnik6w studi6w doktoranckich/Szkoty Doktorskiej.

8. Opracowanie Learning Agreement odbywa siq zgodnie z 55 Zalacznika nr 1do Komunikatu

Dziekana nr7l2ot9 z dnia 28 listopada 2019 r.
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