PRZYPOMNIENIE I WYDŁUŻENIE CZASU REKRUTACJI DO 12.02. 2018
DODATKOWA REKKRUTACJA na praktykę Erasmus plus
do realizacji w roku akademickim 2017-2018
ZAPRASZAMY STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA NA PRAKTYKI ZA
GRANICĄ W RAMACH PROGRAMIU ERASMUS PLUS
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
(jest to dodatkowa rekrutacja uzupełniająca kwalifikację z roku 2016/2017)
Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Rekrutacja będzie trwała
od 27 grudnia do 1 lutego 2018
Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub praktykę w ramach programu ERASMUS plus
prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie
http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow
Na tej stronie znajdą Państwo między innymi odpowiedni formularz aplikacyjny dla studentów
Erasmus+ KA103: wyjazd na praktyki (SMP
Wypełniony formularz aplikacyjny on-line należy wydrukować i wraz załącznikami należy przynieść
do pokoju 305 - Sekretariat Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii WBiOS, ul. Bankowa 9)).
Studenci Studiów Międzyobszarowych zobowiązani są do poinformowania o fakcie przystąpienia do
rekrutacji także Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Niezbędne załączniki:
 dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów,
 dokument potwierdzający biegłą znajomość języka
(certyfikat- zaświadczenie otrzymane po kursie językowym).
UWAGA: W przypadku języka angielskiego, istnieje także możliwość weryfikacji znajomości tego
języka w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, która będzie uzgadniana z osobami
zainteresowanymi i realizowana w trakcie trwania rekrutacji.
Koordynatorem programu ERASMUS PLUS na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest dr hab.
Alina Kafel (e-mail: alina.kafel@ us.edu.pl)
Dokumenty aplikacyjne przyjmuje Pani Małgorzata Scheiki-Binkowska (tel. 323591174; e-mail:
malgorzat.scheiki.binkowska@us.edu.pl)

Nadrzędnym kryterium w rekrutacji są wyniki w nauce
W ramach rekrutacji na pierwszych miejscach listy studentów zakwalifikowanych znajdują się
osoby z listy rezerwowej z pierwszej rekrutacji, która odbyła się w kwietniu 2016 roku. Wyniki
wstępnej rekrutacji czyli listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu zagranicznego
zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych.
UWAGA: Zakwalifikowanie przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
nie jest równoznaczne z przyznaniem prawa do wyjazdu w ramach programu Erasmus plus
Katowice, 7.02.2018

