Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Załącznik
do zarządzenia Nr 3 /2018
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
I . Postanowienia ogólne
§1
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana przez Dziekana na podstawie Regulaminu
krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie
kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości
programach stażowych” dla Wydziału nauk Historycznych i Pedagogicznych, ogłoszonego
przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
§2
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych na okres od 26 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.
§3
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna realizuje zadania w zakresie:
a) dokonania wyboru Jednostek przyjmujących na staż Studentów i Studentki kierunków:
Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Historia;
b) przeprowadzenia diagnozy potrzeb i braków kompetencyjnych Studentów i Studentek
na podstawie dokumentów aplikacyjnych;
c) sporządzenie listy osób zakwalifikowanych na staż oraz listy rezerwowej, przedłożonych
Dziekanowi do zatwierdzenia, równoznacznego z przyznaniem miejsca stażu.

II. Zadania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
§4
Zadania Wydziałowej Komisji w zakresie wyboru Jednostek przyjmujących na staż
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna pisemnie akceptuje ofertę stażu.
2. Komisja tworzy bazę Jednostek przyjmujących na staż, filtrowanych według następujących
kryteriów:
a) na ile oferta pozwala prognozować osiągnięcie zakładanych umiejętności innowacyjnych,
b) jaka jest zgodność oferty stażu i zadań z efektami i celami dydaktycznymi kształcenia danej
specjalności,
c) jakie osiągnięcia ma proponowany opiekun stażu.
3. Komisja informuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednostkę przyjmującą na staż
o akceptacji oferty.
§5
Projekt „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej
jakości programach stażowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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Zadania w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb i braków studenta na podstawie
dokumentów aplikacyjnych.
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje diagnozy na podstawie dokumentów
złożonych przez osoby zainteresowane realizacją stażu, czyli:
a) Komputerowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. 3 do Regulaminu krajowego
stażu studenckiego);
b) listu motywacyjnego, kierowanego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zawierającego
szczegółowe uzasadnienie wyboru określonych ofert stażów, potrzeb i oczekiwań, w zakresie
pozyskiwanych kompetencji w toku stażu;
c) CV Studenta/Studentki.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje diagnozy analizując:
a) związek praktycznej działalności Stażystki/Stażysty w wybranej jednostce przyjmującej
na staż z profilem studiów i specjalizacją;
b) indywidualne uzasadnienie wyboru oferty stażu zawarte w liście motywacyjnym;
c) wyniki w nauce studenta/studentki, rozumiane jako średnia arytmetyczna ocen z ostatniej
sesji.
3. Oceny powyższych kryteriów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, posługując się
Formularzem oceny, którego wzór stanowi zał. 4 do Regulaminu krajowego stażu
studenckiego.

§6
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby i braki
kompetencyjne Studentki/Studenta dobiera odpowiednio indywidualny program stażu, który
wskaże kompetencje możliwe do nabycia dzięki odbyciu stażu.
§7
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę stażystów i listę rezerwową stażystów,
które przedkłada Dziekanowi do zatwierdzenia.
§8
W przypadku niezakwalifikowania się studenta/ki na żaden z 3 wskazanych w formularzu
zgłoszeniowym staży, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna proponuje Studentowi/Studentce staż
w jednostce przyjmującej na staż, dysponującej wolnymi stanowiskami, oraz wyznacza termin
przyjęcia na staż. Student/Studentka może przyjąć lub odrzucić tę ofertę.

§9
1.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna publikuje na stronie internetowej kierunku listę
z numerami albumów Studentów/Studentek, którzy zostali zakwalifikowani.
2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo do odwołania w terminie
14 dni od ogłoszenia list, o których mowa w pkt 1. Odwołanie jest wnoszone do Dziekana
Projekt „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej
jakości programach stażowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
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Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla
Studenta/Studentki i Komisji.

§ 10
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje działania w celu optymalnego doboru miejsca
stażu do potrzeb stażystów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Komisja obliguje studentów/studentki do informowania w liście motywacyjnym
o specjalnych potrzebach kandydata wynikających z niepełnosprawności, aby wziąć pod
uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych w procesie doboru pracodawcy.
3. Komisja w pierwszej kolejności bierze pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych
w procesie doboru miejsca stażu.
III Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
§11
1. Skład Komisji jest ustalony z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków,
na których są realizowane staże.
2. W skład Komisji na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna wychodzą:
a) prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr d/s studenckich i relacji
z otoczeniem;
b) z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. projektów badawczych, współpracy z zagranicą
i pracodawcami, koordynator merytoryczny projektu;
c) pracownik akademicki Instytutu Pedagogiki.
3. W skład Komisji na kierunku Historia wychodzą:
a) prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr d/s ogólnych, nauki
i współpracy z zagranicą;
b) z-ca Dyrektora Instytutu Historycznego ds. ogólnych;
c) koordynator programu – pracownik akademicki Instytutu Historycznego.
III Postanowienia końcowe

1.
2.

§12
Rekrutacja na staż odbywa się z uwzględnieniem zasad równości płci.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma
Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE –
podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział
w wysokiej jakości programach stażowych” dla Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych.
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jakości programach stażowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

