ZASADY NABORU KANDYDATÓW na
WSPÓLNE PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE
w NORWEGII
styczeń/luty 2020 r.
PROJEKT NOTED:
projekt NOTED/10007 (4-year) - Multicultural Practicum Groups and Internationalisation
of Teacher Education (MUPIT)
Projekt MUPIT ukierunkowany jest na stworzenie dla studentów z Norwegii i Polski odpowiednich warunków
do praktyki w międzynarodowych grupach szkolnych. Studenci zrekrutowani do udziału w projekcie będą
pracować w międzynarodowych zespołach, wspólnie przygotowywać projekty zajęć we współpracy ze swoimi
opiekunami rozwijając tym samym swoje kompetencje interkulturowe. Łącznie w projekcie weźmie udział 20
studentów z Polski i Norwegii. Badacze z zespołów uniwersyteckich, uczestnicy projektu, poddadzą analizie
refleksje i doświadczenia studentów po zakończeniu każdej praktyki. Rezultaty prowadzonych badań będą
opublikowane oraz zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.

Koordynator projektu: Inland Norway University of Applied Sciences (Hamar)
Koordynator na UKW: prof. dr hab. Ewa Filipiak (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą
Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Rozwojem i Uczeniem);
Partner: International School of Bydgoszcz
Administracja projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW

REKRUTACJA na 4-tygodniowe PRAKTYKI w Norwegii
w terminie od 26.01.2020-22.02.2020
Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana dalej komisją,
powoływana przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy w celu przeprowadzenia
procedury konkursowej.
W skład komisji wchodzą:
Koordynator projektu NOTED: prof. dr hab. Ewa Filipiak; dr Magdalena Kolber, dr Joanna
Szymczak, mgr Aniela Bekier-Jasińska – Biuro Współpracy Międzynarodowej

I.

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

Student aplikujący o miejsce na praktyce powinien być oficjalnie zarejestrowany na kierunku
studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/magistra na UKW, o:
 specjalności nauczycielskiej
lub
 na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
lub
posiadać przygotowanie pedagogiczne i być studentem bądź absolwentem kierunków:
filologia angielska, lingwistyka stosowana z językiem angielskim, biologia,
matematyka, fizyka, historia, geografia.
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II.

Powinien być (w momencie wyjazdu) studentem, co najmniej drugiego roku studiów
pierwszego stopnia.
Powinien posiadać dobrą średnią ocen z całego toku studiów (nie mniej niż 3.0).
Powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2
(potwierdzoną certyfikatem)
W przypadku jego braku znajomość języka angielskiego zostanie zweryfikowana przez
komisję podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja znajomości języka angielskiego nie dotyczy studentów filologii angielskiej
lub lingwistyki stosowanej z językiem angielskim.

KRYTERIA



Podstawowe kryteria selekcji kandydatów:
- średnia ocen z toku studiów (40%)
- znajomość języka angielskiego (40%)



Kryteria pomocnicze przy ocenie studenta:
- inne osiągnięcia (10%)

Formularz oceny
Średnia ocen
Punktacja
0
1
2
4
6

poniżej 2,99
od 3 do 3,49
od 3,5 do 3,99
od 4,0
od 4,5
Znajomość języka angielskiego

0
1
3
6

brak znajomości
B2 – certyfikat, rozmowa
C1 - certyfikat (lub studenci językowych studiów I stopnia)
C2 – certyfikat (lub studenci językowych studiów II stopnia)
Inne osiągnięcia

0 brak osiągnięć
3 osiągnięcia

Parametr
Średnia ocen

Opis

Wartości
przyjmowane
przez parametr

średnia arytmetyczna ocen z toku studiów potwierdzona
zaświadczeniem z dziekanatu
0-6

Znajomość języka
angielskiego

Inne osiągnięcia

potwierdzona poprzez stosowne certyfikaty lub zweryfikowana
przez komisję rekrutacyjną (studenci studiów językowych z językiem
angielskim zwolnieni są z obowiązku przedkładania certyfikatu)
poświadczone osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu lub
działalności społecznej, przynależność do organizacji czy kół
studenckich, np.: ESN, Tryzub itp.

MAKSYMALNA ŁĄCZNA PUNKTACJA

0-6
0-3

15
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III.

DOKUMENTY

Student zainteresowany wyjazdem na praktykę i otrzymaniem stypendium składa do
Biura Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:




formularz zgłoszeniowy – załącznik 1
(dostępny na stronie: www.kulturaedukacji.ukw.edu.pl lub www.bwm.ukw.edu.pl)
zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z całego toku studiów,
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np.: certyfikat); w przypadku
jego braku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (nie dotyczy studentów studiów
językowych)

dodatkowo/opcjonalnie:


IV.
V.

informacje dodatkowe o innych osiągnięciach (np.: opinia opiekuna roku, zaświadczenia
z odbytych praktyk zawodowych, wolontariatu lub udziału w konferencjach, udział
w programie Buddy/Mentor, inne dokumenty świadczące na korzyść studenta).

10 maja 2019 roku.

Termin składania dokumentów:
Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy Międzynarodowej
UKW, Chodkiewicz 30, pok. 161

Zasady rekrutacji są podawane do publicznej wiadomości. W przypadku małej liczby zgłoszeń,
ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca lub rekrutacja ciągła do wyczerpania miejsc, przy
czym określone zostaną terminy oceny i akceptacji wniosków.

VI. Procedura rekrutacji
Procedura rekrutacji składa się z dwóch etapów:
a) preselekcji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 1,
b) selekcji właściwej, która obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej
poziom znajomości języka angielskiego

VII. Termin i sposób ogłoszenia decyzji
W terminie do 7 dni od zamknięcia postępowania Komisja sporządza protokół
z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą
rezerwową.

VIII. Procedura odwoławcza
Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
oficjalnej listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwoławczym jest Prorektor
ds. Rozwoju i Współpracy.
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IX. Warunki finansowe
Stypendium będzie wypłacane przez stronę norweską w koronach norweskich.


Za cały okres praktyki wyniesie 13.400 NOK, czyli około 6.000 PLN
(na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia).
Strona norweska dodatkowo pokryje koszty zakupu biletów lotniczych
w obie strony oraz kosztów transportu z/do lotniska do Hamar.



Norweski koordynator projektu będzie asystował studentom wyjeżdżającym na praktykę
w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania.

Wyjazd na praktykę

X.








XI.

Student, po zakwalifikowaniu się do projektu zobowiązany jest przejść krótkie
szkolenie, które zostanie przeprowadzone przez Koordynatora projektu na UKW.
Student zobowiązany będzie również (o ile wytyczne projektu nie ulegną zmianie)
do złożenia deklaracji-gotowości odbycia analogicznej wspólnej praktyki ze
studentami norweskimi w International School of Bydgoszcz w tym samym, bądź
kolejnym roku akademickim.
Student podpisuje umowę z UKW, jako instytucją wysyłającą na praktykę.
Student informuje o zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Dziekana.
Student dostarcza do BWM kopię karty EKUZ i/lub innej polisy ubezpieczeniowej,

Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu wiąże się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium.

XII.

POZOSTAŁE INFORMACJE OGÓLNE

1. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik projektu musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną
przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldowania studenta. EKUZ jest dokumentem
uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz w państwach należących do EFTA.
W celu uzyskania Karty należy złożyć w oddziale NFZ: wniosek o wydanie EKUZ, zaświadczenie
o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w
NFZ. Należy mieć przy osobie ważną legitymację studencką. Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie EKUZ
znajdują się pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dlatego stypendysta powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
Obowiązkowe jest również ubezpieczenie OC.
Warto zapoznać się z ofertą ubezpieczenia gwarantowanego przez kartę EURO 26 lub ISIC. Więcej informacji na
stronie http://euro26.pl/ i http://www.isic.pl/

2. Rozliczenie pobytu
Po powrocie z praktyki student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Współpracy
Międzynarodowej komplet dokumentów i zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki
w ramach projektu.
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