OGŁOSZENIE! Rekrutacja studentów na I turę praktyk w ramach projektu
pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w
Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ogłasza rekrutację praktykantów do
I tury praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci WSKSiM w Toruniu będą uczestniczyć w programie
trzymiesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w trzech etapach:
Tura I – w roku akademickim 2016/2017;
Tura II – w roku akademickim 2017/2018;
Tura III – w roku akademickim 2017/2018.
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W turze I praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci WSKSiM w Toruniu spełniający
wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1.), na kierunkach studiów
i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.
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Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Zał. 3.) należy złożyć w dziekanacie do 15
lutego 2017 r. do godz. 14:00. Oprócz wniosku należy złożyć także opis praktyk odbytych od
początku semestru zimowego 2016/2017 (liczba godzin praktyk, miejsca praktyk,
zaangażowanie na rzecz uczelni, w ramach projektów uczelnianych itp.) oraz krótki opis
praktyk odbytych w poprzednich semestrach (liczba godzin praktyk, miejsca praktyk,
zaangażowanie na rzecz uczelni, w ramach projektów uczelnianych itp.).
Wniosek i opisy praktyk, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrzone.
Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do projektu podejmie Rektor na wniosek Dziekana.
Załączniki (do pobrania):
Załącznik 1. – Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 2. – Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3. – Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie

