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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

OGŁOSZENIE
Dział IT · 21 stycznia 2019

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE
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
(umowa V)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uzupełniającą
praktykantów do 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 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą
uczestniczyć
w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych. W rekrutacji do
projektu praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Głogowie
spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów, na
kierunkach studiów i planowanych terminach podanych w tabeli poniżej.
Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.
Kierunki studiów na których
Rok
Lp. wprowadzony zostanie system 6studiów
miesięcznych praktyk

Przewidywana liczba
studentów biorących
udział
w praktykach
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Projekt skierowany jest do studentów studiów pierwszego stopnia w trybie
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stacjonarnym.
Planowany termin realizacji praktyk: III-VIII 2019 r.
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1) wraz z
zaświadczeniem z Dziekanatu dotyczącym uzyskanej średniej ocen z roku
akademickiego poprzedzającego bieżący rok akademicki należy złożyć w Biurze
Projektów (pok. 119A) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 stycznia
2019 r. do godz. 12.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie
będzie podlegał rozpatrzeniu.
Przyjmujemy wyłącznie kompletną dokumentację.
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
g.machera@pwsz.glogow.pl
Załączniki:
Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 1 – Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie
Załącznik 2 – Ogólna informacja o Projekcie

Ten wpis został utworzony 21 stycznia 2019 o godz. 11:28 w kategorii Aktualności.
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