
praktyki tv r§§,{la§h pragr*mu §rasmu§+ w roku
akaciemickim 2:a21I22

Regulamin wyiazdow na słudia §rasrnłs+ d/a Wyźziału Fłfologi*zn*go
znajduja się w Załączniku nr 2 d* Kgrrłunikału §ziekana Wydzlału
Fitologicrnego UWr nr 7/20?§ z dnia 28 listapada 2a'!§ r

1" Na kierunku Filotcgia francuska w rekruiacji mcgą brać udział studenci ł, ll *raz
llt cyklu. W za*adzie niernozliwy jest ąliazd na praktykę w czasie trwania roktl
akadeł,nł*kł*g*, wyjątkową zgodę na łaki wy,jazd kazdłtazowo musi wyrazić
Zastępca ilyrektora ds. dydakiycznych, student rnusi zaś ntie* zatwierdzoną
lndywidualną Organizację §tudiów. Praktyki studęncie odbywają się w okresię
woinym od zajęĆ, a praktyki absolwenckie po ukgńczeniu studłów {licencjackich,
magisterskich lub doktoranckich)"

?. Na praktykę absolwencką należy rekrutować się jeszcze w czasie trwania
studiów {przed *bronąi.

§. Student §arix znajduje firmę, która będzie miejscem odby,vania prakiyk i

nawiąuj* z nią kontakt. Jezeli Ko*rdynaior lnsĘĄutowy będzie wi*dział o
potencjalnych cfertach praktyk, urnisszcza odpowiednie informacje na stranię
internetowej tFR {zakładka frasrrłus - §tudenci wyj*zdzający - Fiłologia
francuska - Praktyki}.

4. Padsiawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na wyjaed są: średnia s§en z*
wszystkich przedmi*iów, poziom znajorności języka fran*uskiego, moływacja
da wyjazdu sraz zgadnaść planowanej praktykłz kierunkiem studiów.

5. Mi*imalna Śrędnia ocen ze wszystkich przedmiotów wymagana w kwalifikacii to
4,8. Minirnalna wyma§ana średnia *c§n z przedmiotow PNJF to 4-S" Średnia
winna by* ticzona ża §€mestr poprzedzający rekrutację.

6. Skład komisji r*krutacyjnej: dr Jadwiga Cook {koordy*ator instytutowy dla
kierunku Filol*gia francuska) arw. dr Justyna Wesola {Zastępca dyr*kt*ra ds.
dydaktycznych}.

V. Rekrutacja na praktyki odbywa slę w spasób ciągty,

" Karłdydaci składają dokurnenĘ u Koordynator* lns§lttrto*rreg* ila 2
mies§ące przed plarrowany!§ roupoczęciem praktyki, W tyrn roku rekrutacja
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Prz§bi*ga elektronicznie - zęskanow&ne dokum*nty pro§zę preesłać na adras
iadlvi§a,cęok§ul,vledu.pi w tyiule małla pisząc ,,Rekrutacja Erasmus praktyki".

' NajPÓŹniej na miesiąc przed planowanym r§zp*częciem prakffki składają w
§iurze Współpracy Międzynarodowej formutarz zg*aszeniowy {pcbrany 7ć
strorły www.intgrnaticnał.uni.wt,oc.pl} z pcdpisem Koardynatora instytutowegn
(skan}.

" NajPÓŹniej :ra dwa V§*dnie przed wyja;dem składają w SWM dokument LA f*r
Traineeships podpisany prz§z Ko*rdynatora w lnsiytucie {a takźe Dziekana,
§dy praktyka jest reałizcwan* jako *bcwiązkawa} i instytucję {firmę}
przyjrn*jącą.

8, §&K§"JPv'*ĘNTY {w §ęzyku p<llskirm}:

" Podanie fi przyzna*ie stypendiurn (do pcbrar:ia na stronie lFR - zakładka
Erasmus - sft"łdenci wyjeżdżający - Filalagia {ranłuska - FraktykĄ.

" WYdruk z U§§$ lub zaŚwiadczeni* z Dziekanatu potwierdzające średnią za
wyrnagąny okres,

" OŚwiadczenie dot- w*agŚni*jszy*h wyjazdów {kapitał n-,łobitności}, d* pcbrania
z* strony lFfi tj,w,},

' W PrzYPadku wyjazdu w czasie trwąnia sengstru - zgtda Zastępcy dyrektora
ds. dydaktycznych oraz zgoda na lndywidualną *rganizację §iudiów

u Letter of acceptance {potwierdzenie od insĘtucji przyjmującej}, d* p*brania z*
strany lFB.
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9. ffiozli*aeł:ie prak§k odbywa się zg*dni* z zasada*",ii wyznaczanymi przez
BWM, oPisanymł w §6 Załącznika nr 2 do Kornunikatu §zi*kana nr 7/2a:'9 z
dnia 28 łisiopada 2Sl§ r,
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