
ERASMUS+

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Język francuski (wszystkie specjalności)

ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy na praktyki

w roku akademickim 2018/2019

Zasady rekrutacji:

1. Do rekrutacji mogą przystąpić  tylko i wyłącznie studenci języka francuskiego,
języka  francuskiego  w  mediach  i  biznesie,  filologii  romańskiej,  języków
stosowanych:  j.  angielski  i  j.  francuski  oraz  indywidualnych  studiów
międzyobszaowych (ISM) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III roku
pierwszego cyklu (studia  zawodowe),  studenci  I  roku drugiego cyklu (studia
magisterskie)  oraz  studenci  trzeciego  cyklu  (studia  doktoranckie),  a  także
studenci  II  roku  drugiego  cyklu  planujący  kontynuować  studia  na  trzecim
stopniu,  tj.  studia  doktoranckie.  
Do  wyjazdu  na  praktykę  mogą  przystąpić  także  absolwenci,  przy  czym
praktyka musi zakończyć się najpóźniej rok po zakończeniu studiów, tj. obronie
pracy licencjackiej lub magisterskiej.

2. Rekrutacja  na  praktyki  ma  od  tego  roku  charakter  ciągły,  znaczy  to,  że
prowadzona jest do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel
UŚ.

3. Studenci  zainteresowani  wyjazdem na praktyki proszeni  są o  znalezienie
miejsca odbywania praktyk, wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie
www.erasmus.us.edu.pl,  a  następnie  kontakt  mailowy  z  koordynatorem,  dr.
hab. Andrzejem Rabsztynem (arabsztyn@wp.pl).

4. Szczegółowe informacje na temat Erasmus+ znajdują się na 
www.erasmus.us.edu.pl (zakładka wyjazdy studentów- wyjazdy na praktyki- 
dokumenty do pobrania- zasady rekrutacji) oraz www.erasmus.org.pl 

http://www.erasmus.org.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/


ERASMUS+

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy na praktyki

w roku akademickim 2018/2019

Zasady rekrutacji:

1. Do rekrutacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie studenci języka hiszpańskiego,
języka  portugalskiego  i  indywidualnych  studiów  międzyobszaowych  (ISM)
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III roku pierwszego cyklu (studia
zawodowe), studenci I roku drugiego cyklu (studia magisterskie) oraz studenci
trzeciego cyklu (studia doktoranckie), a także studenci II roku drugiego cyklu
planujący  kontynuować  studia  na  trzecim stopniu,  tj.  studia  doktoranckie.  
Do  wyjazdu  na  praktykę  mogą  przystąpić  także  absolwenci,  przy  czym
praktyka musi zakończyć się najpóźniej rok po zakończeniu studiów, tj. obronie
pracy licencjackiej lub magisterskiej.

2. Rekrutacja  na  praktyki  ma  od  tego  roku  charakter  ciągły,  znaczy  to,  że
prowadzona jest do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel
UŚ.

3. Studenci  zainteresowani  wyjazdem na praktyki proszeni  są o  znalezienie
miejsca odbywania praktyk, wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie
www.erasmus.us.edu.pl,  a  następnie  kontakt  mailowy  z  koordynatorem,  dr
Cecylią Tatoj (cecyliatatoj@hotmail.com lub cecylia.tatoj@us.edu.pl).

4. Szczegółowe informacje na temat Erasmus+ znajdują się na 
www.erasmus.us.edu.pl (zakładka wyjazdy studentów- wyjazdy na praktyki- 
dokumenty do pobrania- zasady rekrutacji) oraz www.erasmus.org.pl 

http://www.erasmus.org.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/
mailto:cecyliatatoj@hotmail.com
http://www.erasmus.us.edu.pl/


ERASMUS+

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Język włoski

ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy na praktyki

w roku akademickim 2018/2019

Zasady rekrutacji:

1. Do rekrutacji  mogą przystąpić  tylko i  wyłącznie  studenci  języka włoskiego,
języków  stosowanych:  język  włoski  i  język  angielski  oraz  indywidualnych
studiów międzyobszaowych (ISM) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I,
II i  III roku pierwszego cyklu (studia zawodowe), studenci  I roku drugiego
cyklu  (studia  magisterskie)  oraz  studenci  trzeciego  cyklu  (studia
doktoranckie), a także studenci II roku drugiego cyklu planujący kontynuować
studia  na  trzecim  stopniu,  tj.  studia  doktoranckie.  
Do  wyjazdu  na  praktykę  mogą  przystąpić  także  absolwenci,  przy  czym
praktyka  musi  zakończyć  się  najpóźniej  rok  po  zakończeniu  studiów,  tj.
obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

2. Rekrutacja  na  praktyki  ma  od  tego  roku  charakter  ciągły,  znaczy  to,  że
prowadzona jest do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel
UŚ.

3. Studenci  zainteresowani  wyjazdem na praktyki proszeni  są o znalezienie
miejsca odbywania praktyk, wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie
www.erasmus.us.edu.pl,  a  następnie  kontakt  mailowy  z  koordynatorem,  dr
Lucyną Marcol-Cacoń (lucyna.marcol@wp.pl).

4. Szczegółowe informacje na temat Erasmus+ znajdują się na 
www.erasmus.us.edu.pl (zakładka wyjazdy studentów- wyjazdy na praktyki- 
dokumenty do pobrania- zasady rekrutacji) oraz www.erasmus.org.pl 

http://www.erasmus.org.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/

