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US TALEN I A SZCZNG OI,OWE D OTY CZACE REKRUTAC JI NA WYJAZDY NA

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2OI7/I8

NA KIERUNKU JUDAISTYKA

Regulamin wyjazd6w Erasmus* dla Wydzialu Filologicznego znajduje sig w Zal1czniku

nr 1 do Komunikatu Dziekana Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Wroclawskiego nr

412016 z dnia?l patdziernika 2016 r.

Na kierunku judaistyka w rekrutacj i  mogq brai  udziat studenci od pierwszego roku studi6w I

stopnia, pierwszego roku studi6w l l  stopnia oraz uczestnicy studi6w doktoranckich. W

zasadzie zwyjazdu wylqczenisq studenci 6 semestru studi6w l icencjackich, wyjazd taki  mo2e

odbyi siq wytqcznie w wyjqtkowych przypadkach, za zgodq Zastqpcy Kierownika Katedry

Judaistyki  ds. dydaktycznych i  naukowych. Wyjazd taki  mo2e skutkowai op6lnieniem w

ukoriczeniu studi6w l icencjackich. Wyjazd na studiach magisterskich jest mozl iwy w 2, 3 oraz

wyjqtkowo w 4 semestrze (kazdorazowo za zgodq promotora pracy magisterskiej).

Lista uczelni ,  z kt6rymi judaistyka ma podpisanE umowq znajduje siq na stronie Katedry w

zakladce Erasmus.

Podstawowymi kryter iami kwal i f ikacj i  student6w na wyjazd sq: Srednia ocen ze wszystkich

przedmiot6w, zna' jomoSi jqzyka angielskiego (poSwiadczona przez SPNJO wg zasad

ustalonych przez tq jednostkq, zob. www.spnjo.uni.wroc.pl)  oraz motywacja do wyjazdu

sprawdzana w formie rozmowy kwal i f ikacyjnej w Katedrze Judaistyki '

Minimalna Srednia ocen ze wszystkich przedmiot6w za poprzedni rok akademicki  (w

przypadku kandydat6w na I  roku - za semestr z imowy) wymagana w kwal i f ikacl i  to 4,2.

Srednia winna byi  l iczona za rok akademicki  poprzedzajqcy rekrutacjq, lub (w przypadku

student6w 1 roku studi6w l icencjackich) za semestr z imowy'

Sklad komisj i  rekrutacyjnej:  dr Agnieszka August-Zarqbska (koordynator programu Erasmus+

dla kierunku judaislyka) oraz dr Agnieszka Jagodzir iska (Z-ca Kierownika Katedry ds.

dydaktycznych i  naukowych)

ETAPY REKRUTACJ | (sz'czeg6ty)

do 24lutego 2017'-  z lo2enie teczki  kandydata u koordynatora Katedry (dokumenty mo2na

zostawi i  osobi(cie w'2I2lub zostawi i  dla dr AgnieszkiAugust-Zarqbskiej  na port ierni)  ;

17 stycznia 2017 - rozmowa kwalifikacyjna w Katedrze Judaistyki;

28 lutego 2017 ogloszenie wynik6w rekrutacji na stronie Katedry Judaistyki oraz na tablicy

ogtoszeri przed gabinelem 2I2;
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28 lutego 2OI7 - przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb;

01" marca 2017, akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz

uzupelnienie tam brakujqcych danych;

do 03 marca 2OI7 -przekazanie do BWM protokol6w z rekrutacj i  wrazzl istq kandydat6w;

28 lutego - 16 marca 2OL7 studenci skierowani do wyjazdu zakladajq indywidualne konta na

stronie www.internat ional.uni .wroc.pl  w celu przygotowania formularza zgtoszeniowego;

zlozenie w Biurze Wsp6lpracy Miqdzynarodowej formularza zgloszeniowego z podpisem

koordynatora Katedry - do t7 marca 2017 r.

7. Dokumenty

Teczka kandydata powinna zawiera6 (dokumenty w jqzyku polskim):

O  C V ;

e Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (wz6r podania jest dostqpny u koordynatora

Katedry oraz na stronie internetowej Katedry);

e ZaSwiadczenie z dziekanatu o Sredniej  za okres wskazany w punkcie 4. (akceptowalny jest te2

wydruk z USOS);

o ZaSwiadczenie ze SPNJO o znajomoSci iqzyka obcego;

o OSwiadczenie dot.  wcze6niejszych wyjazd6w (kapital  mobi lnoSci) ,  do pobrania ze strony

Katedry;

o Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazd6w na 2 roku studi6w

magisterskich oraz uczestnik6w studi6w doktoranckich.

8. Opracowanie Learning Agreement odbywa siq zgodnie z 96 Zalqcznika nr L do Komunikatu

Dziekana nr 4/2016 z dnia 2'J, paidziernika 20L6.
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