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Katowice, 14 stycznia 2015 r. 

 

 

Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Śląskiego 

   

ul. Bankowa 14 

40-007 Katowice 

tel./fax +48 32 258-29-76  

www.math.us.edu.pl 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE DO 

VU UNIVERSITY AMSTERDAM 

W RAMACH PROGRAMU „SHORT TRACK MASTER'S PROGRAMME” 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach 
programu „Short track Master's programme” w roku akademickim 2015/2016. Rekrutacja odbywa się w formie 
konkursu i obejmuje: 

   - studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Matematyka. 

Program umożliwia roczny pobyt na VU Univeristy Amsterdam w ramach wspólnych studiów magisterskich 
prowadzonych przez Instytut Matematyki UŚ oraz VU University Amsterdam. Student zakwalifikowany do programu 
przez stronę holenderską ma szansę otrzymać stypendium (ok. 5000 EURO) mające pomóc w utrzymaniu się 
w Amsterdamie. Celem wyjazdu jest napisanie pracy magisterskiej, która jest broniona zarówno na VU University jak 
i na Uniwersytecie Śląskim. Zwieńczeniem pracy są 2 dyplomy magisterskie: polski oraz holenderski.  

Skład Komisji Kwalifikacyjnej: 

 - dr hab. Michał Baczyński (Koordynator w/w programu w IM, Z-ca Dyrektora IM ds. dydaktycznych); 

 - dr hab. Tomasz Połacik (Prodziekan kierunku Matematyka); 

Kryteria oceny kandydatów: 

- średnia ocen ze studiów, za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej – obliczona przez Dziekanat; 

- znajomość języka angielskiego; 

- rozmowa kwalifikacyjna. 

Sposób rekrutacji:  rozmowa kwalifikacyjna – 20 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali 553    

Wymagane dokumenty 

Podstawowe: 

- podanie do Dziekana zawierające uzasadnienie wyjazdu na studia zagraniczne; 

- opinia promotora pracy magisterskiej; 

- średnia ocen ze studiów, za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej – obliczona przez Dziekanat; 

- wszystkie dokumenty wymagane przez stronę holenderską (zob. http://www.vu.nl/en/programmes/international-
masters/programmes/l-m/mathematics-msc/short-track-masters-programme/index.asp). 

Dodatkowe: 

- w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna praktyk 
pedagogicznych na ewentualną zmianę ich terminu. 

Miejsce składania dokumentów: 

 Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Matematyki, pok. 221. 

Termin składania dokumentów:   19 lutego 2015 r. do godz. 12:00  

 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu VU University Amsterdam 

http://vu.nl/en/programmes/international-masters/index.asp  

lub bezpośrednio u koordynatora programu. 

http://vu.nl/en/programmes/international-masters/index.asp

