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nr 1 do KCImunikatu Eaiekana Wydziału Filologicunegs liniwersytetu l&rocław§kiegs nr

4/20XS z dnia 2l paździerllika źS16 r.

1" h|a kierunku Fiiologia hlszpańska o stypendir:rn pr*grarnu Erasmus* inogą ubiegać słę

studenci §tudiów lstopnia, pierwszego rokł"i studiow Il stopnia oraz uczestnicy str-ldiów

doktoranckich.

V, Fl* stt;diach lic*ncjackich wyjazd może cdbyć się w semestrach: 3, 4 i 5. Wyjazd w semestrze

6 (związany z ryzykiern opóźnienia ukończenia studiów licencj'ackiclr} dcpuszcza się wyłącznie

w wyjątkowych przyBadkach, za zgodą Zastępcy Dyrektora lFR ds, dydaktycznych"

3. t\ia §tudiach magisterskich wgiazd jest mozliwy w 2, 3 oraz wy.!ątl<owo w 4 seme§trze

{l<ażdcrazowo za zgtdą prcmotora pracy magisterskiej}.

Ą. Lista uczelni, z którymi Filologia hiszpańska ma podpisaną urnowę, znajduje się na stncnie lFR

w eakładce Erasmus > Fi|ologia hiszpańska > Dla studentów > Studia.

5. Fodstawowymi kryteriarni krrualifikacji studentów na wy,iazd są: średnia ocen ze rroszystkich

przedrniotÓw oraz Średnia scen z przedrni*tów PfltlJ1-1, pozi*m studiów {pierwszeństwo ma.!ą

studenci studiów doktaranckich oraz magisterskich} oraz nrotywacja do wyjazdu.

§, Mlinirrralna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów e toku studiów (tj, ze wszystkich

poprzednich semestrńvr; w przypadku karrdydatów z pierwszego roku średnia za §erne§tr

zimowyiwyrnagana w kwalifikacji to 4.,0. hłlininra|na wymag§na średnia ocpn z przedmi*tów

Pf\lJF| to 4.CI, a dla kandydatów p|anująeych wyjazd w 5 sernestnze §tudiów licencjackich - 4,Z.

7" §tapy r*krutacji (szczegóły)

ł do 27 lutegł: ZaW* złożenie teczki kandydata u Koordynatara instytutcweg* {nsrbiści*

iub dia dr Jr.lstyny Wesołe.! nii portiernii;

ł do ZE lutego 20j"7 r,- rekrutacja {rozmowa kwalifik*cyjna, jeeeli zajdzie tłka potrzeba.

Studenci filolngii hiszpańskiej wyjeżdżający do 1-1iszpanii iub PortugaIii są z rozmowy

zwolnienii;

r 28 iutego Za]-V r, ogł*szenie wynikow rekrutacji na stror:ie lFR ipowladamienie kandydaiów

drogą nrailową;



* ż8 lutego 2S17 r.- przyenanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie Usosweb ;

l d* ]_ manca 2at? r, - akceptacja przez karłdydata w syst*rnie US§S przyznanego wyjazdu

*naz uzupełnier:ie tan,: brakujących danych;

ł do 3 rnarca 2017 - przekazanie do §WM prCItoksłów e rekrr,.rtacji wraz z listą kandydatów;

s 28 |utegc - 16 rnarca 2§17 r. sii:denci skienowani do wyjazdu zakł*dają indywidułlne lconta

na stronie wwtuiłternatiorra!.uLii.w.ro§.pl w"e*lu przryg*tcwania f*rmularza zgłoszeni§w€gs;

l dc t7 marca 2at7 r. - złożenie w Biurze Współpnacy Międzynarodowe,! formulanza

zgł*szeniowego z pcdpisem koordynatora instytutowego"

8. Sol<umenty

Teczka kandydata {v.l formie foliowe.! lrł:szulki} powinrra zawierać przygotowane w "!ęzy[<u

polskinr:

* pcdanie o przyznanie stypendium {forrnuiarz dostępny u koordynatora lnstytutor,łrego i na

stronie internetowej l FR};

* za§wiadczenie z dziekanatu o średriiej z tokłl studiów ize wszystkich dotychczas zaliczonych

sernestrów} lub wydruk z USOS wszystkicł,l ocen od rfi*ffientu rozpoczęeia studiów. W

przypadku dołączania wydruku z Ł,JSfiS, kandydat samodziełnie oblicza średnią arytrnetyczną

z tych ocen" W przypadku modułów nalezy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i

pcminąć oe€ny z .!eg* komponentów. Średnlą należy wpisać nł wspsmnianym wyzej

form*ierzu podania;

l cświadezenie dot. wcześniejszych wyjazdów {kapitał rnobilności} - forrnr"liarz dostępny u

Ko*rdynatora l*stytutowego i na str*nie internetowej IFR;

* Fisemna zgcda na wyjazd prornot§ra pracy rn*gisterskiej lub doktorskiej w postaci podpisl,i

na formularzu podania.

§. F*r*zumienie o prograrnie studiórx {łenrnin6 Agreernent} opracować ąaleźy z§odnie z §§

Załącxnika nr 1 dc Komunikatu §ziekana rir 4/201_6 z dnia 21 października żCI16,

2^ca€, złO. 7ę,


