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Katowice, 20 marca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Jako Koordynator programu Intermaths – podwójnych studiów polsko-włoskich
z matematyki stacjonarnej II stopnia
ogłaszam rozpoczęcie rekrutacji
na roczny wyjazd zagraniczny do University of L’Aquila (Włochy)
na rok akademicki 2017/2018.
Program Intermaths zgodnie z umową zawartą między uczelniami umożliwia studentom
spędzenie drugiego roku studiów II stopnia w uczelni partnerskiej i kończy się
uzyskaniem dyplomów magisterskich obydwu uczelni.
Podstawowe korzyści dla studentów:
1. Spędzenie roku we Włoszech, niedaleko Rzymu.
2. Uzyskanie dyplomu magisterskiego dwóch uczelni – Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz University of L’Aquila we Włoszech.
3. Studenci mają zapewnione nieodpłatne zakwaterowanie w 2–3-osobowych
domkach parterowych we Włoszech.
4. Studenci otrzymują stypendium w wysokości 200 euro miesięcznie na własne
potrzeby, z którego nie rozliczają się, od strony włoskiej.
5. Można dodatkowo otrzymać stypendium programu Erasmus w wysokości 500
euro miesięcznie na studenta w ramach umowy między uczelniami.
6. Studenci otrzymują obiady za symbolicznego centa.
7. Jest to rewelacyjna możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz opanowania
podstaw języka włoskiego.
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Warunki rekrutacji:
1. W rekrutacji mogą uczestniczyć wyłącznie studenci obecnego I roku studiów
stacjonarnych II stopnia z matematyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zdanie sesji zimowej roku
akademickiego 2016/2017.
Zasady kwalifikacji:
1. Do programu zgodnie z propozycją strony włoskiej zostaną zakwalifikowane
osoby z najwyższą liczbą punktów; pozostałe osoby będą stanowić listę
rezerwową.
2. W przypadku rezygnacji osoby z listy głównej, jej miejsce zajmuje pierwsza
w kolejności osoba z listy rezerwowej.
Komisja Kwalifikacyjna:
1. dr hab. prof. UŚ Henryk Gacki, koordynator Intermaths – przewodniczący Komisji;
2. prof. dr hab. Maciej Sablik, Dyrektor Instytutu Matematyki UŚ;
3. dr hab. Tomasz Połacik, prodziekan kierunku matematyka w UŚ;
4. mgr Joanna Zwierzyńska – sekretarz Komisji.
Zasady punktacji:
Kryterium rekrutacji jest średnia ważona średniej arytmetycznej wszystkich uzyskanych
ocen z modułów na studiach II stopnia (I rok, I semestr) oraz oceny z języka angielskiego,
uzyskanej w Uniwersytecie Śląskim w I semestrze I roku studiów II stopnia (ocena ta
może zostać zastąpiona certyfikatem, zgodnie z opisem poniżej).
Średnią tę wyliczamy z następującego wzoru:
K = X*6 + A,
gdzie:
K - kryterium rekrutacji
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X - średnia arytmetyczna ocen z modułów w I semestrze studiów matematycznych
II stopnia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
A - ocena z języka angielskiego, uzyskana w I semestrze studiów matematycznych
II stopnia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wagą: 1 – w przypadku realizowania
poziomu A2 lub niższego, 2 – w przypadku realizowania poziomu B1, 3 – w przypadku
realizowania poziomu B2 lub wyższego (można zdobyć od 3 do 15 punktów).
W przypadku, gdy ktoś posiada międzynarodowy certyfikat językowy (np. FCE, CAE, CPE,
TOEFL, IELTS), po okazaniu tego certyfikatu otrzymuje 15 punktów za język angielski. Nie
są zaliczane certyfikaty z prywatnych szkół, certyfikaty uczelniane i podobne.
W przypadkach spornych decyzję podejmuje Koordynator Intermaths.
Sposób zgłoszenia:
1. Osoby chętne zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego
dołączonego do niniejszego ogłoszenia w terminie do 3 kwietnia 2017 r. do Biura
Intermaths (pokój 544 w Instytucie Matematyki UŚ), do pani mgr Joanny
Zwierzyńskiej.
2. Na formularzu zgłoszeniowym średnia musi zostać potwierdzona przez
pracownika dziekanatu.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Jako student I roku II stopnia matematyki stacjonarnej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
zgłaszam chęć udziału w programie Intermaths – w podwójnych studiach polsko-włoskich
z matematyki stacjonarnej II stopnia, w ramach których pierwszy rok realizowany jest
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a drugi – w University of L’Aquila we Włoszech.
Potwierdzam, że jestem świadomy/świadoma, że udział w Intermaths wiąże się z realizacją
II roku studiów w L’Aquili, we Włoszech, w języku angielskim. Oświadczam, że znam język
angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Oświadczam, że podane poniżej moje dane są prawdziwe:
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….
Jako Pracownik Dziekanatu potwierdzam podane w tej ramce dane. Potwierdzam też, że student
ma zaliczony semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017:
Średnia ocen z I semestru studiów matematycznych II stopnia w UŚ: ………………………………….
Ocena z języka angielskiego: ……………………………
(podpis i pieczęć) ……………………………………………………….………………………………………………………
Dołączam kserokopię certyfikatu językowego: (tak/nie): ………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu
Intermaths, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem
poinformowana/poinformowany o prawie dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………………
podpis studenta
Dostarczono do Biura Intermaths dnia: ……………………………………..
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