
studia uy rafflach pr§§famu §ra§fflu§+ w rsku
akad*rnickim 2S21 l22,

§egularnin wyiazdów {łe sfudla §rasrnus+ dła Wydziału Fiłaf*gicznego
znajdu;ie się w Załącznlku nr ? do Kamunikatu Dziekana Wydziału
Filałogiczneg* UWr nr 7/2019 z dnia źB llsfopada 2CI19 r"

1t Na kierunku Filologia francł"lska w rekrutacji mogą brać udział studenci od
pierwszego roku studiów l stcpnia, pieł-wszego roku słudiów ll stopnła *raz
uczestni*y §zkały *okiorskie,!. W zasa*zie z wyjaudu wyłączeni są §tudenci S
semcstru studiÓw licencjackich, wyjażd taki {kiory rnłże wiązać się z
opóŹnienienr w uk*ńczeniu studiów} mcże cdby* się wyłącznie w wyjątkawyeh
przypadkach, ża zgodą Zastępcy Dyr*t<tora łFH ds. dydaktycznych. Wyjazd na
studiach rnagister*kich j*st mozliwy w 2, 3 oraz wyjątk*wa w 4 semestrz*
ikazdorazowo aa zgodą promotora pracy magisterskiej}.

2. R*krutacja *dbywa się po semestrze zimowym i dotyczy wyjaudów na semestr
zirnowy i letni r*ka 2a21l22.

3" Lista ucaelni, z którymi Filologia francuska ma padpisaną umowę znajduje się na
stronie inłernet*wej lFft iw eakładce frasm*s - studenci wyj*zdzający
FiloloEia francuska - §tudia}.

4. P*dstawowymi kryteriami kwatifikacji siudentów na wyjazd sąl średnia scefi ze
wsxystkich przedmiotów §raz Śrędnia §łen z prz*dnriotów PN"JĘ poziom
znajomości języka francuskieg* sraz motywacja do łvyjaadu.

5. Minimalna Średnia óce* z§ wseystkiclł przedmi*tów wyma§ana w kwatifikacji to
4.S. §ytinimalna wymasana Średnia §c*n a przedmiot*w PNJF to 4-&, a dla
kandydatÓw planujących wyjazd w 5 semestrze studiów l słopnia: 4.2. §rednia
winna być iiczana ea §e*l*§tr poprzedzająty r*krutację {semestr zimowyi.

6- §kład komisji r*krutacyjnej: dr Jadwiga Coak {ko*rdynator instytuiawy dla
kierunku Fiłalogła francuska} oraz dr ".lustyna Wes#a iZastępca dyrektora ds.
dydaktycznych}.

7" §T,ąPY §HKR&JTA§JI;

' ds 26"0ź"żS21 - złozenie dokumentów rekrutacyjnych u Koardynatora
instytutowego. W tym roku r*krutacja przebiega eiektronicznie - zeskancwane
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dok*menty pro§zę przesłać na adres jadwisa.ępo&@uv,łr,ędu-Bl w tytule maila
pisaąc,, Rekrł.;tac.la Elasrfi u§".

- Sl.§§.?§21 - ogłoszenie wynik*w rekrutacji na stronie internetswej lFR-

zakładka Frasmus - Studenei wyjeżdzający - Filologia francuska - §tudia, oraz
przyznanie stud*ntorn miejsc wyjazdu w systemie U§O§web,

, &ź-$§"§§.żOź1 - studełci-kandydaci akceptują przyznane wyjazdy w

U§O§Web i uzup*łniają brakujące tam dane"

, 0§.03.2021 - przekazanie prz*z K*ordynatłra łisty wyjazdow i pr*tokołł..l z
rekrutacj i do Biura WspóĘracy fii|iędzynarodowej {BWM}.

. ds 12.03.2Sż& - stude*ci zakładają indywiduatne konta na strcnie SWfił,
pabierają fcrmularz zgłoszeniowy i prze*yłają podpisany skan do K*ardynatora

a następnie z podpisenl kaordynatora przesyĘą gkan da filVM {tub,

8. §SKŁJM§!{T'Y {w ięzyku po§skim};

. Pcdanię o przyznania wyjazdu Frasrnus+ {da pobrania na strCIni* lFR
zakładka §rasmus - Studenciwyjeźdżający - Fitotagia francusAa - Sttldia}"

* wydruk z u§o§ lub zaświadczeni* z Dziekanatu potwierdzają*e średnią ea
wymagany kres {wskazany w punkcie 4}

" Sśwładczenie d*t. wcześniejszych wyjazdów {kapitał l,nobilnc*cł, d* pobrania
z* strony lFR fi.w.}.

, ZEoda prcmotora pracy magisterskiej idła studentów ll stopnia) * pisemna lub
w fcrmie maila pre*słanego studentowi lub Koordynatorowi"

-§V

9, Opra*owanie Learni*rg Ągreernent odbywa się zgcdnie z §S Załąłzni*ta nr 1

do Kcrnunikatu Dziekana nr 7lZalg z dnia ż8 tistopada 2SlS r.
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