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ZASADY REKRUTACJI NA PRAKTYKI 

W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAM / ERASMUS 
NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 

NA KIERUNKU FILOLOGIA HISZPAŃSKA 
 

1. O stypendium na praktykę w ramach programu LLP/Erasmus mogą ubiegać się osoby, 
które w roku akademickim 2014/2015 będą studentami lub doktorantami Filologii 
Hiszpańskiej i nie będą przebywały na urlopie dziekańskim. Kandydatami mogą być 
równieŜ wcześniejsi stypendyści Erasmusa. 

2. Wyjazd na praktykę na studiach licencjackich moŜe nastąpić najwcześniej                 
po ukończeniu I roku, na studiach magisterskich – po ukończeniu I semestru. 

3. Okres trwania praktyki to trzy do pięciu miesięcy. MoŜliwy jest wyjazd w czasie 
wakacji (od końca czerwca do 30 września), a po uzyskaniu zgody na indywidualny 
tok studiów równieŜ w innym terminie. 

4. Na praktykę moŜna wyjechać tylko raz. 
5. Na praktykę studencką moŜna wyjechać do instytucji (przedsiębiorstwa, firmy, placówki 

naukowo-badawczej, organizacji non-profit, szkoły, biura tłumaczeń, muzeum, biblioteki, 

szpitala itp.) w dowolnym kraju Unii Europejskiej pod warunkiem, Ŝe w pracy wykorzystywać 

się będzie znajomość języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Nie moŜna odbyć praktyki 

Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie 
programami wspólnotowymi ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą 

(konsulatach, instytutach kultury itp.) ze względu na wymóg międzynarodowego charakteru 

projektów. 

6. Uniwersytet nie pośredniczy w kontakcie z instytucjami/firmami i nie bierze 
odpowiedzialności za jakość i przebieg oferowanych przez nie praktyk. Student sam 
poszukuje miejsca na praktykę. We własnym zakresie organizuje równieŜ podróŜ oraz 
zakwaterowanie. W tej kwestii moŜna zwrócić się o pomoc do instytucji przyjmującej. 

7. Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym, tj. osoby zainteresowane 
ubieganiem się o stypendium na praktykę studencką mogą składać dokumenty           
w dowolnym momencie roku akademickiego u koordynatora (dr Justyny Wesołej): 
• wypełniony i podpisany przez kandydata i opiekuna roku formularz PODANIE    

O PRZYZNANIE STYPENDIUM LIFELONG LEARNING PROGRAM / 
ERASMUS – PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 (formularz 
dostępny jest do wydrukowania w formie pliku pdf na stronie internetowej 
Instytutu Filologii Romańskiej (www.ifr.uni.wroc.pl > Erasmus > Dla studentów > 
Praktyki), 

• potwierdzenie przyjęcia na praktykę od instytucji/firmy w przypadku pomyślnego 
dla kandydata wyniku rekrutacji (pierwsze potwierdzenie moŜe mieć formę 
wiadomości e-mail), 

• potwierdzoną przez Dziekanat informację o średniej z toku studiów. 
8. Podania rozpatruje na bieŜąco koordynator programu LLP/Erasmus. 
9. Pod uwagę brane są: rok studiów kandydata (pierwszeństwo mają studenci lat 

wyŜszych), oceny, jak i przewidywany program praktyki (mile widziane instytucje, 
gdzie student poza znajomością języka będzie mógł wykorzystać nabytą na studiach 
wiedzę filologiczną).  


