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Katowice, 19 kwietnia 2016 

 

OGŁOSZENIE O II REKRUTACJI NA PRAKTYKI 

ERASMUS PLUS – PEDAGOGIKA i PSYCHOLOGIA 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza 

rekrutację na wyjazd studentów pedagogiki i psychologii w ramach Programu 

Erasmus Plus w roku akademickim 2016/2017. 

 

Rekrutacja obejmuje osoby, które w roku akademickim 2016/2017 będą 

studentami:  

II - V roku studiów jednolitych magisterskich; II i III roku studiów I stopnia; 

I i II roku studiów II stopnia 

Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich oraz II roku studiów II stopnia mogą 

ubiegać się o kwalifikację o ile praktyka zostanie rozpoczęta i zakończona w ciągu 12 

miesięcy od momentu zakończenia studiów i w ramach kolejnego roku akademickiego 

(następującego po roku, w którym student zakończył studia). 

 

Kryteria oceny kandydatów: 

 średnia ocen (od początku studiów, potwierdzona przez Dziekanat), 

 poziom znajomości języka obcego, w którym realizowany jest program studiów 

za granicą (proszę zwrócić uwagę na WSZYSTKIE wymagane języki), 

 rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydaci będą proszeni o 

przedstawienie swoich zainteresowań i zamierzeń naukowych w języku 

wymaganym przez przyjmujący ich ośrodek, 

 rodzaj instytucji przyjmującej na praktykę. 

 

Podstawą przejścia kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena 

dokumentacji złożonej przez kandydata. Student otrzyma mailowo potwierdzenie 

możliwości podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej. 
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Na wyjazd stypendialny zostają zakwalifikowane w pierwszej kolejności te osoby, 

które wykazały się najwyższą średnią ocen na studiach, nienagannym przebiegiem 

studiów, potwierdziły znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, a także 

potrafią jasno określić cel swojego wyjazdu w kategoriach zdobywania wiedzy i 

kompetencji w interesującej je dziedzinie pedagogiki lub psychologii. Przygotowana 

lista rankingowa będzie obowiązywać podczas przyznawania ostatecznych 

decyzji odnośnie wyjazdu. 

 

Wymagane dokumenty: 

 Wydrukowany wypełniony formularz aplikacyjny, który wypełnia się online na 

stronie www.erasmus.us.edu.pl, formularz w formie elektronicznej należy 

także przesłać do Biura Programu Erasmus 

 Wystawione przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen od początku 

studiów wraz z adnotacją o ewentualnych wpisach warunkowych i powtarzaniu 

semestru w trakcie studiów, 

 Dokumentacja potwierdzająca znajomość języka (np. kserokopie 

dyplomów/certyfikatów, zaświadczenia wydane przez szkołę językową itp.), 

 Dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu 

Erasmus Plus (np. dokumenty potwierdzające dodatkową działalność i 

aktywność studencką kandydata, opinia promotora pracy dyplomowej, 

rekomendacje itp.). 

 

SPOSÓB OPISU TECZKI: imię i nazwisko, rok studiów i tryb, adres e-mail, numer 

telefonu (komórkowego). 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w odpowiednich sekretariatach Instytutu Pedagogiki i 

Instytutu Psychologii, pok. 220 oraz 320 do dnia 27 kwietnia do godz. 13.00. 

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej: 

28 kwietnia (czwartek), pok. 336, od godz. 12.00. 
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Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną przez Komisję Kwalifikacyjną pod 

przewodnictwem koordynatorów programu Erasmus Plus obu instytutów. 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi 

rekrutacji 2016/2017 zawartymi na stronie www.erasmus.us.edu.pl. 

Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Erasmus+ w poszczególnych Instytutach: 

dr Barbara Czarnota-Palenik (wyjazdy w ramach kierunku pedagogika) barbara.palenik@gmail.com  

oraz mgr Maria Chełkowska (wyjazdy w ramach kierunku psychologia), maria.chelkowska@us.edu.pl 
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