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OGŁOSZENIE O 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 2018/2019. 

 

Rekrutacja CIĄGŁA obejmuje osoby, które w roku akademickim 2017/2018 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 praktyk za 

granicą 

• rodzaj instytucji przyjmującej na praktykę. 

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 
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• 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.), 

 

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbywa się w sposób ciągły. 

Wymagane dokumenty należy przedłożyć u odpowiedniego koordynatora przed 

złożeniem ich w biurze programu ERASMUS+. 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi rekrutacji 

2018/2019 zawartymi na stronie www.erasmus.us.edu.pl. 

Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Erasmus+ w poszczególnych Instytutach: 

dr Monika Frania (wyjazdy w ramach kierunku pedagogika)  

monika.frania@us.edu.pl oraz mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz (wyjazdy w ramach kierunku psychologia), 

maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl 
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