Rekrutacja studentów chętnych na wyjazdy na praktyki
zagraniczne w ramach Programu Leonardo da Vinci
O zagraniczne praktyki mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej studiujący
aktualnie na czwartym lub piątym roku studiów dziennych.
Zainteresowani studenci proszeni są o zgłoszenie się do osoby odpowiedzialnej za Program
Leonardo da Vinci na swoim wydziale, która dokona wstępnej kwalifikacji i sporządzi listę
kandydatów.
Studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktykę proszeni są o złożenie w Uczelnianej
Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (Gmach
Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, pok. 103, p. Agnieszka Bursztyńska, w godz. 11.3015.30) do dnia 16 grudnia 2005 roku (piątek) następujących dokumentów (dokumenty mogą
być także dostarczone przez Pełnomocnika ds. Programu Leonardo da Vinci):
1.

Formularz aplikacyjny ze zdjęciem (wzór formularza do otrzymania w wersji
elektronicznej w UAPE lub do ściągnięcia z Internetu: www.cwm.pw.edu.pl). Formularz
powinien być wypełniony bardzo skrupulatnie, w języku angielskim, wydrukowany
i podpisany. Nie będą przyjmowane formularze wypełniane odręcznie!

2.

Potwierdzony przez dziekanat wykaz ocen wraz z wyliczoną przez dziekanat średnią
ocen uzyskanych w całym toku studiów.

3.

Zaświadczenie o znajomości języka obcego (akceptowane będą zaświadczenia
wydawane przez: The British Council, np. FC, Proficiency, TOEFL oraz Goethe Institut
i Alliance Française). Osoby, które nie posiadają ww. dokumentu proszone będą
o dostarczenie – w terminie późniejszym - zaświadczenia wydanego przez Studium
Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

4.

Życiorys (CV - curriculum vitae) – napisany w języku kraju docelowego lub w jęz. ang.

5.

List motywacyjny (application letter; motivation letter) – napisany w języku kraju
docelowego lub w jęz. angielskim.

6.

List polecający (w przypadku wyjazdu do Niemiec wymagane są dwa listy, z których
jeden powinien być od bezpośredniego opiekuna naukowego). List polecający powinien
być sporządzony w języku kraju docelowego lub w języku angielskim.

Tak skompletowane dokumenty będą wysyłane partnerom zagranicznym do kraju
zadeklarowanego przez osobę zainteresowaną. W celu usprawnienia korespondencji prosimy o
dostarczanie – drogą mailową na adres: abursztynska@cwm.pw.edu.pl - elektronicznej wersji
formularza aplikacyjnego, CV i listu motywacyjnego.
Bliższych informacji o projekcie udziela p. Agnieszka Bursztyńska, Uczelniana Agencja
Programów Edukacyjnych CWM PW, Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, pok.
103 w godz. 11.30-15.30, tel. 660-74-04, fax 629-80-09, abursztynska@cwm.pw.edu.pl

