
OGŁOSZENIE! Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk 
zawodowych 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 
  

-  TURA IV  - 
  

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ogłasza rekrutację na uczelnianych 
opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, 
realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 
Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
W ramach Projektu studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będą 
uczestniczyć w programie trzymiesięcznych praktyk zawodowych realizowanych w 
miesiącach styczeń – marzec 2019 rok (dla Informatyki) oraz marzec – maj 2019 rok (dla 
pozostałych kierunków).  
 
W edycji IV pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którzy spełniają wymagania 
określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1). 
 
Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej. 
 

Lp. Kierunek studiów 

TURA IV 

Rok studiów 

Planowana 
liczba 

studentów 
biorących udział 

w IV turze 

Termin praktyki 
pilotażowej 

1. Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna 

III rok studiów 
pierwszego 

stopnia 22 III - V 2019 r. 

2. Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna 

II rok studiów 
drugiego 
stopnia 

3. Politologia  
III rok studiów 

pierwszego 
stopnia 

3 III - V 2019 r. 

4.  Kulturoznawstwo  
III rok studiów 

pierwszego 
stopnia 

6 III - V 2019 r. 

5. Informatyka  

IV roku studiów 
pierwszego 

stopnia 
(inżynierskie)  

4 I – III 2019 r. 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Zał. 2) należy: złożyć w Sekretariacie 
Rektora WSKSiM w Toruniu, przesłać mailowo (rektorat@wsksim.edu.pl) lub pocztą 

mailto:rektorat@wsksim.edu.pl


tradycyjną do 15 grudnia 2019 roku (w przypadku Informatyki) oraz 5 lutego 2019 roku (w 
przypadku pozostałych kierunków) r. do godz. 14:00. W przypadku przesłania drogą 
pocztową decyduje data wpłynięcia wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w 
wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.     
  
  
Załączniki (do pobrania):   
Załącznik 1. – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ 
Załącznik 2. – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie 
 


	OGŁOSZENIE! Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  w ramach Programu Operacyjnego ...

