Zasady rekrutacji na wyjazdy na staż w ramach projektu:
„Europraktyka kluczem do sukcesu w zawodzie grafika projektowego”

1. Kwalifikowani mogą być absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich i studiów doktoranckich. Upoważnieni do brania udziału w rekrutacji są
absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (specjalizacja: grafika projektowa), którzy
ukończyli studia maksymalnie 5 lat temu.
2. Kryteria wyboru kandydatów to: wysoka motywacja absolwenta do odbycia stażu
w instytucji przyjmującej, dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka branżowego,
podstawowa znajomość programów graficznych i adekwatny do oczekiwań pracodawcy styl
ekspresji, który będzie oceniony na podstawie portfolia. Dodatkowym atutem będzie
znajomość języka ojczystego kraju, w którym będzie się odbywał staż.
3. Rekrutacja: termin rekrutacji każdorazowo ogłaszany jest przez BWZ. Szczegółowe informacje
zamieszczane będą na tablicach ogłoszeń BWZ i na stronie internetowej BWZ
http://int.asp.lodz.pl , we właściwym dziale (Going out/Leonardo da Vinci). Absolwenci, którzy
chcą wziąć udział w przeprowadzanych akcjach rekrutacyjnych muszą terminowo dostarczyć
do BWZ poprawnie i całkowicie wypełniony formularz zgłoszeniowy LdV (do pobrania na
stronie http://int.asp.lodz.pl ), list motywacyjny w języku angielskim i w języku polskim,
wydrukowany egzemplarz Europass CV w języku angielskim i w języku polskim (do
wypełnienia na stronie http://europass.frse.org.pl/ ), portfolio w języku angielskim,
zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (potwierdzone certyfikatem zewnętrznym lub
opinią lektora), dyplom ukończenia studiów .
4. Uczestnicy indywidualni mogą tylko raz skorzystać z dofinansowania z programu Leonardo da
Vinci w danej grupie docelowej. Oznacza to, że np. osoba, która była na stażu w ramach
grupy PLM, może wyjechać na kolejny staż tylko w ramach projektu IVT lub VETPRO.
5. Komisja kwalifikacyjna w składzie: Prorektor ds. Nauczania, Uczelniany Koordynator oraz
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego, ostatecznie akceptuje kandydatów na stypendia,
na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz zgody firmy uczestniczącej w projekcie na
przyjęcie uczestnika na staż. Terminy ogłaszania list zatwierdzonych kandydatów będą
każdorazowo podawane na stronie internetowej (http://int.asp.lodz.pl) oraz na tablicach
informacyjnych. Wszystkim absolwentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji
podjętej przez komisję kwalifikacyjną. Odwołanie takie powinno zostać złożone w BWZ przed
upływem 14 dni od ogłoszenia listy zatwierdzonych kandydatów (na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej: http://int.asp.lodz.pl).
6. Pełna dokumentacja przeprowadzonej rekrutacji będzie przechowywana w BWZ przez okres
pięciu lat.

