
 
OGŁOSZENIE! Rekrutacja zakładów pracy/instytucji przyjmujących na pilotażowe 
praktyki zawodowe studentów WSKSiM w Toruniu  (IV edycja) 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 zakładów 
pracy/instytucji przyjmujących studentów WSKSiM w Toruniu (IV edycja) na praktyki 
zawodowe prowadzone w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych 
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Realizacja IV edycji projektu przez WSKSiM w Toruniu obejmuje trzymiesięczne praktyki 
zawodowe w terminie: styczeń – marzec 2019 r. (dla studentów Informatyki – studia 
pierwszego stopnia) oraz marzec – maj 2019 r. (dla studentów Dziennikarstwa: studia 
pierwszego i drugiego stopnia, Politologii: studia pierwszego stopnia, Kulturoznawstwa: 
studia pierwszego stopnia). 
  
W edycji IV praktyk zawodowych mogą uczestniczyć zakłady pracy/instytucje spełniające 
wymagania określone w Regulaminie wyboru zakładu pracy/instytucji przyjmujących na 
praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów WSKSiM w Toruniu (zał. 1.). 
 
Planowana liczba osób objętych IV edycją projektu to łącznie 35 studentów, którzy 
odbyli już minimalną liczbę godzin praktyk w ramach programu studiów, a w projekcie 
zrealizują 3 miesiące praktyk pilotażowych. 
 
Wyboru praktykantów dokona 3-osobowa komisja (dziekan wydziału, pełnomocnik rektora 
ds. praktyk pilotażowych i wybrany opiekun uczelniany). 
 
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – zał. 2.), podpisany przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy 
złożyć w Sekretariacie Rektora WSKSiM w Toruniu, przesłać pocztą tradycyjną na 
adres: Sekretariat WSKSiM, ul. Świętego Józefa 23/35, 87-100 Toruń lub mailowo (skan) 
na adres: rektorat@wsksim.edu.pl do 15 grudnia (dla studentów Informatyki) oraz do 15 
lutego 2018 r. (dla studentów pozostałych kierunków). W przypadku przesłania dokumentu 
drogą pocztową – decyduje data wpłynięcia wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  
w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 
 
Pytania w sprawie Projektu można kierować do Pełnomocnika Rektora ds. PPZ WSKSiM, 
tel.: (56) 610 71 04 (środy w godz. 10:00 - 13:00), e-mail: rekrutacja.ppz@wsksim.edu.pl. 
 

Integralną część ogłoszenia stanowią załączniki:  
   Załącznik 1. –  Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk 
   Załącznik 2. –  Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie 
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