
Ustalen§a szezeg6łorrue dotyczące wyjazdów
na studia i praktyki w ramach pro§ramu Ęra§mu§

w roku akadermickim 2§22/23
na kierunku Filologia hiszpańska

€*gł;lsmi* wyjazc!*w n* stł"idła i praktyki§rasrłus* dl* tlHy#:f*łu Filł§aEiczneq* znajciuje
slę lłl złąrzniku dc ffnmł:njkatł"l Dziekana Wydziału Flloł*giznegz UWr nr 121J2*2ś z 6

grudnia 2*2j r"

tłtfyjazdy na §TlJ§Xe

f,,la kierunku Fifc/*gia hiszpańska o stypendium pro§ramu Eras*ru§+ ffiegą
ubiegaĆ się studenci studiÓw i stcpniao Ii stopnia oraz dcktoranci §§D Wr!l
i KDWF,

Na studiach licencjackich vłyjazd ffiozę cdbyć się r,v semestrach: 3. 4 i 5.
Wyjazd w semestrze 6 {zlviązarry z ryzykiem opóźnienia ułkończenia
studicw licencjackich) dopuszcza 5ię wyłącznie w wyjątkowych
pnzypadkach, za zgadą Zastępcy Dyrei<tora iFR ds, dydaktycznych oraz
pronr*tora pracy licencjackiej.

Na siudiach rnagisterskich wyjazd jest rnozliwy w 2, 3 oraz wyjątkowo w 4
serneEtrze (kazclorazCIwo zó zgodą pnornotcra pracy magisterskiej},

Lisia uczelni, z którymi Filologia hiszpańska rna podpisaną umcwę,
znajdulje się na stronie 1FR w zaląładce §rasn,lus > §fudenci wyjeżdzający
> Filologia hiszpańska > Studia.

Podstawowyrni kryteriami kwatifikacji studentów na wyjazd są: średnia
ocen z.ę wszystkich przedrniatói.* {od rrrcmentu rozpoczęcia studiów},
Śnedrłia ocen z przedł,niotów PNJH, pozionr studiów {oienwszeństwg n"}ają
studenei studiów dcktęranckich oraz magisterskich} oraz rnotywaeja do
wyjazdu.

Minirnalna Średnia ocen ze wszystkich przedmintów z taku stuldiów {tj. ze
wszystkich poprzednich semestrów; w przypadku kandydatow z
pierwszego rokłl Średnia za seme§tr zirnowy) wymagane w kwalifikacji tc
4uS, Minimalna wymagafia średnia QceR z pnz*dmiotóvE PN]t-| to 4.tt.

§kład komisji rekrutacyjnej: prof, dr hab. Beata Baczyńska {dyrekton
instytutu Fiotologii R.ornańskiej) oraz dn Justyna Wesoła {koordynaton
instytutowy dia kierunku Filolagia hiszpańska i zastępea dyrektora ds,
dydaktycznych},
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8. HTĄtrY R§Kfi.uTAeJ§

dc 28 §utegc 2§22- złcżenie dokumentów rekrutacyjnych, najlepiej w
f*nmie ska*ćw prz*słanych na adres maiiowy kaordynatara
justyna"wesoia@uwn.*du"pl (w tytule maila naiezy wpisać "Rekrutacja
Era§mu5", a nazwa kaźdego przesłaneEo Bliku powlnna zaczynać się od
nazwiska kandydata}, Eckumenty rnożna złożyć także w formie papier+wej
u koordy*atora instytutowegc osobiście lub zostawić je w foli*wej koszulce
i-la pońi*rrłi 1FR w prz*grÓdce dr Justyny Wesołe3};

2. nxafca ?.§ż2" r. - ogłoszenie wynik*w rekrutacji na sircrłie IFR w

Studia, powiadomi*nie kandydatćw drcgą mailową araz. przyznanie miejsc
w3łjazdu na strłrł§e {-;§*§web;

2" dc 4 rn§rca ZfJZZ r" - akceptacaa prz.ęz kandydata przyznan€§*
wyjazdu oraz uzupełnienie danyeh w systemie USC§web;

5 rmarca 2§22 r. - przekazanie protak*łu z r*krutacji dn Biura Wgpółpracy
Międzynarodowej {BWM},

ssKtrFĄE§\łTY

P*denie § przyznanie stypendium iformuiarz dostępny na stronie IFR. w

Studia};

Zaświadcz*nie z dziekar:atu o średniej z toku studiów tzę wszystkieh
dotychczas zaliczonych s*mestrór*i lub {wyłącznie w razie Brobl*nrów z
tlzyskaniern zaśwlaclczenia w terrłlinie} wydruk z U§OS wszystkich ocen od
nncmentu rCIzpsczęcia studiÓw" W przypadku dołączania wydruku z USOS,
t<andydat san,lcdzi*fnie ob{icza średnią arrytrnetyczną z tych §cen" W
przypaóku nrodł,.rłów naiezy wziąć pCId uwagę jedynie §c€lly z eałegn
mcdułu i pominąć ocerly z jeg* kompcnentów. Średnią nalezy wpisać na
wsporr:nianym vłyz*j fęrrnularzu podania;

§św!adczerri* d*t. wcześniejszych wyjazdów {kapitał mobilncści)
fornrularz dostępny i na stronie internetowej IFR. {jw.i;
Fisemna zgoda na wyjazc1 pnomotora pracy nłagisterskiej lub eicktcrskiej w
pcstaci ;:cdp!su ną f*rrnulanzu podania tub w fcrrnie mailo*łej.

Wsxystkie riokurr"tenty powinny zł*tać przygotowan* w języku polskinn
(z wyjątkiem uzasadnienia wyjezdu w podaniu), Pliki pnz*syłane drcEą
el*ktroniczną powinny mieć n§ początku nazwy nazwisko kandydata.
Doku§"i,ienty składane yr formie papierawej pcwinny zostać przekazan*
raz€nł w jedn*j foii*wej koszulce.

t0, P$R§U[Jb,![ĘN!§ {}

AGfr,EEMfffr}
pR§§RAMIĘ §Tt"l§§Ós\§ (ć"§A§rv§#6

n Opracowanie L*arninE Agreer**Rt *dbywa się zgodnie z zagadan'ii
określonyrni w regu|anrinie wydział*wym Wydzłału Filnlogiezn*go UWr.


