Katowice 25 marca 2014

Dyrekcja Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego ogłasza wstępną kwalifikację studentów
na wyjazdy zagraniczne na praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus + (SMP)
1. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki zagraniczne proszone są o złożenie
niezbędnych dokumentów do sekretariatu Instytutu do 22 kwietnia 2014.
2. Kwalifikację studentów przeprowadzi komisja w składzie prof. dr hab. Jerzy Soerka,
dr Maciej Fic, dr hab. Piotr Boroń.
3. Wyniki wstępnej kwalifikacji będę ogłoszone do 30 kwietnia 2014.
4. Komisja kierować się będzie następującymi zasadami:
A) Student zakwalifikowany na wyjazd na praktyki w programie Erasmus + musi spełniać
kryteria formalne:
- być polskim obywatelem lub obywatelem innego państwa uczestniczącego w programie
Erasmus + lub korzystać z takich samych uprawnień w programie Erasmus + jak
obywatele państw uczestniczących w tym programie;
- być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu
licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Uniwersytecie Śląskim;
- być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego
stopnia;
nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być
urlopowany.


LUB


być absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(absolwentem, w myśl zasad programu Erasmus+ jest się
przez 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów, wyjazd
absolwenta na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w
ciągu tych 12 miesięcy(

Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa
w programie Erasmus + do instytucji przyjmującej w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju,
z którego będzie wyjeżdżał na stypendium, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni
wysyłającej.
B) Praktyka może być realizowana w instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie
kraju uczestniczącego w programie Erasmus + . Praktyka nie może być realizowana w:
a)
instytucjach Unii Europejskiej,
b)
instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
c)
placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
d ) zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej
osobowości prawnej.

Realizacja praktyki nie może spowodować przedłużenia okresu studiów.

C) Kryterium kwalifikacji będzie średnia ocen ze studiów oraz potwierdzona znajomość
języka obcego.
5. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów są określone w odpowiednich
załącznikach (strona poświęcona programowi Erasmus + - www.erasmus.us.edu.pl)
6. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na odpowiedniej stronie internetowej
Uniwersytetu Śląskiego i przesłane do zainteresowanych studentów
7 . Niezbędne dokumenty aplikacyjne:
formularz aplikacyjny dla studentów, wyjazd na praktyki (SP)
dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów
dokument potwierdzający biegłą znajomość języka, w jakim będzie
realizowana praktyka (opcjonalnie - jednostka dydaktyczna może zweryfikować
znajomość języka we własnym zakresie)




Dodatkowe informacje o kwalifikacji uzyskać można w Dziale Programów
Międzynarodowych, na stronach: www.erasmus.us.edu.pl, lub w Instytucie Historii u dr hab.
Piotra Boronia.

