USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA WYJAZDY NA
STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2017/18
NA KIERUNKACH DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
ORAZ KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
Regulamin wyjazdów Erasmus+ dla Wydziału Filologicznego znajduje się w Załączniku
nr 1 do Komunikatu Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego nr
4/2016 z dnia 21 października 2016 r.
1. Na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Komunikacja Wizerunkowa prowadzonych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w rekrutacji mogą brać
udział studenci od pierwszego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz
uczestnicy studiów III stopnia. W zasadzie z wyjazdu wyłączeni są studenci 6 semestru studiów licencjackich, wyjazd taki może odbyć się wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za
zgodą Zastępcy Dyrektora IDKS ds. studenckich i nauczania. Wyjazd taki może skutkować
opóźnieniem w ukończeniu studiów I stopnia. Wyjazd na studiach magisterskich jest możliwy
w 2, 3 oraz wyjątkowo w 4 semestrze (każdorazowo za zgodą promotora pracy magisterskiej).
2. Lista uczelni, z którymi Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ma podpisane umowy bilateralne stale jest aktualizowana i znajduje się na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej: www.internaUonal.uni.wroc.pl oraz u Koordynatora instytutowego.
3. Podstawowymi kryteriami kwaliﬁkacji studentów na wyjazd są:
a) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów z dotychczasowego przebiegu studiów, minimalna
średnia ocen ze wszystkich przedmiotów z dotychczasowego przebiegu studiów, (w przypadku
kandydatów z I roku – za semestr zimowy) wymagana w kwaliﬁkacji to 4,0;
b) znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej - znajomość języka wykładowego
zgodnie z wymogami zawartymi w umowie bilateralnej z partnerem zagranicznym;
c) motywacja do wyjazdu - uargumentowana merytorycznie celowość wyjazdu przedstawiona
w liście motywacyjnym(znajomość kultury kraju wyjazdu, znajomość oferty dydaktycznej
uczelni przyjmującej).
4. Skład Komisji Rekrutacyjnej: Koordynator programu Erasmus+ w IDKS, z-ca Dyrektora IDKS
ds. dydaktycznych lub z-ca Dyrektora IDKS ds. studenckich i nauczania, pracownik naukowodydaktyczny IDKS.
5. ETAPY REKRUTACJI (szczegóły)
•

do 20 lutego 2017 r. – złożenie teczki kandydata u Koordynatora instytutowego (gab. 208, ul.
Joliot-Curie 15)

•

do 28 lutego 2017 r. - przyznanie przez Koordynatora miejsc wyjazdu w systemie USOS;

•

do 1 marca 2017 r. - akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz
uzupełnienie tam brakujących danych;

•

do 3 marca 2017 r. - Koordynator instytutowy przekaże do BWM protokoły z rekrutacji wraz z
listą kandydatów;

•

od 28 lutego do 16 marca 2017 r. studenci skierowani do wyjazdu zakładają indywidualne
konta na stronie www.internaUonal.uni.wroc.pl w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego;

•

do 17 marca 2017 r. - złożenie przez studenta w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem Koordynatora instytutowego.

6. Dokumenty
Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
•

CV wraz listem motywacyjnym;

•

Podanie o przyznanie stypendium Erasmus+ (wzór pisma znajduje się na stronie internetowej
IDKS, zakładka Erasmus, plik „Erasmus+ studia_formularz aplikacyjny”);

•

Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za okres wskazany w punkcie 3 (akceptowalny jest
też wydruk z USOS);

•

Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (wzór pisma znajduje się na stronie internetowej
IDKS, zakładka Erasmus, plik „kapitał mobilności”);

•

Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

7. Opracowanie Learning Agreement odbywa się zgodnie z §6 Załącznika nr 1 do Komunikatu
Dziekana nr 4/2016 z dnia 21 października 2016.

