
§lyjazdy ffia PRAKTVKI

j". l\a i<ierunku Fiiclogia hiszpańska w rekrutacji nlogą brać udział stuclenci X, iI

oraz II1 stopnia. W zasacjzie niemozliwy jest vvyjazd na praktykę w czasie

trwania roku akademickiegc, łvyjąikawą zgodę na taki wyjazd kazdorazowo

*"nusi wyraziĆ Zastępce Dyrektora ds, dydaktycznych, zaś student rłusi rnieć

zatwierdzoną 1ndywidualną Organizację §tudiów. Praktyki studenckie

odbywają §!ę vv ckr*sie woinynr od zajęć, a praktyki absolwenckie

pc r"lkcńczeniu stt-ldińw {lic*ncjackich, rnaEistenskich iub dgktoranekich}.

2. l\a pnaktykę absaiwerrcką nalezy rekrutować się j*szcze przed uk*ńc=ę1,1iem

stucliów.

3. §tudent sann znajduje finmę, kt*ra będzie rniejscem cdbywania praktyk i

narviązxje z nią kontakt. Kocrdynat*r Instytutowy moze zan,lieszczaĆ

infcrmacjesafert*chpraktykRĘstronieinternetorłlejIFR'{§rasrnłs>
§fłlCenci wg"eżdrająey > F#o/agia hiszpańska > Praktyki}.

4" P*dstaułcwymi kryteriarni kwalifikacji studentów na wyjazd są; średnia ocen

ze wszystkich przedrrłiotów, znajomość języka hiszpańskiego, mctywacja do

wyjnzdu oraz zgodność planowanej praktyki z kierunkiem studiów.

5, Minirnaina *rednia CIeen ze wszystkich przedrniotów za poprzedni rak

akademicki wymagana w kwalifikacji to 4,C. Minirnalna wyrnagana śreCnia

§c*n z przedmiatów Fl',jJh| to 4.0" Śł-ednią wy|icza się za rek akademicki
pcpł-zedzający rekrutację 

"

§, §kład komisji rekrutacyjnej: pnof. dn hab, Beata Baczyńska {dyrektcr
§nstytutu Fioinlcgii Rornańskieji sr§3 dr Justyna Wesoła (koordynatcr

instyttltcłvy dla kierunrku Filalogia hiszpańska i zastępca dyrektora ds.

dycaktyeznych)"

7. §ł,EKRł,ITAC"IA na wyjazdy na praktyki odbywa §ię w sposób ciągły,

" kandydaei składają dokumenty u koordynatcra lnstyiutowego na ż

rniesiące prz*d planowanyrn rozpoczęciem praktyki. Dokumerłty mCIsą

rnieć formę skarrów przesłanych na adres rnailowy kcordynatnra
justyna.wesc§a@uwr.edu,pl {w tytule maila nalezy wpisać "Rekrutacja

Erasmu§"; nazwa kazdego prz*słanega plikr"l Bowin*a zaczynać się od

nazwiska kandydata}. Dokurnenty mozna złozyć takźę w forrnie papienowej



u koordynatona instyti;towego oscbiście lub zostawić je w foliowej kcszulc*

na portierni IFR w przegr*dce dr Justyny Wesoł*3},

najpóźniej na miesiąc przed p§an*wanyrn r§zpsczęciem praktyki kandydaci

składają w Biurze Współpracy Międzynarodowej fcrmulanz zgłoszeniowy

{Bobł,ałry 7ę strony }'E\5§Jfi§.ętł§§l§"§ą,!.Uff.yifrŁq.§1) z padpisern

koordynatora i nstytutowego ;

najpóźnie; na dwa tygodnie prz*d wyjazdenr składają w Biurze Współpracy

M iędaynarodov+ej porozurn ien ie o pnognam ie praktyk {Lea rn i n g Ag ł,eern ent

far Trainees#lps} podpisany przęz koordynatora instytutowego (a takze

prvęz Dziekana - w przypadku udv praktyka jest realizowana jakc

cbowiązkcwa} i instytucję {firn"ię} przyjmuja§ą.

§, DOKtJMEfiTY:

o podanie ł przyznanię stypendiunr {do pobrania ze strony IFR - zakładka

§rasn":ł-łs > §fŁJd€fici wyj*żdżający > Filalagia hiszpańska > Praktyki};

. zaświadczenie z dziekanatu o wymaganej średniej ccen (dopuszczalny

takze wydnuk z U§OS};

" cświadczenie dotycząc* wcześniejszych wyjazdów {kapitał ł,nobilności}, do

pabrania z§ strony IrR fiw.};

" Łeffer af §c§epfar?ee {potwierdzeni* ad instytucji przyjmującej}, do

pobrania ze strony Biura Wspćłpracy F4iędzynarodow*j {zakładka
Erasrnus+ Praktyki);

§ w pl,zypedku wyjazdu w czasie

dyrektora ds. dydaktycznych araa

§tudiów,

trwania s*mestnu: zg*de zastępcy

zgada na lrłdywidualną *rganizację

9" Rpzlicz*nie praktyk odbywa się zgodrrie z zasadarni wyzna*cnymi przez

B! u ł-c :ffspółpracy M iędzyna rodov+ej,

, lnstytut Filologii Romańskiej
Z€A DvREKToM Ds. oyonxńczNycH

ffi*uH,"H


