
31.08.2011. 

Zarządzenie nr 34/XV R/2011
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 ze zm.) 
oraz Porozumienia z dnia 21 lutego 2011 r. zawartego pomiędzy Uczelniami Medycznymi na terytorium RP, zarządza się 
co następuje:

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Program mobilności studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM), zwany dalej „Programem”, jest adresowany do 
studentów studiów stacjonarnych, uczelni medycznych na terytorium RP, które przystąpiły do Porozumienia MOSTUM.
2. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane 
poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni
medycznej.
3. Przyjęcie studentów do Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
4. Student zakwalifikowany do Programu po jego odbyciu powraca do uczelni macierzystej.
5. Wyniki egzaminów uzyskane w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej 
ocen za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

§ 2
Koordynator Uczelniany
1. W celu koordynacji spraw związanych z realizacją Programu rektor powołuje Koordynatora Uczelnianego 
MOSTUM, zwanego dalej „Koordynatorem”.
2. Obsługę administracyjną Koordynatora prowadzi Dział Spraw Studenckich, do obowiązków którego należy m.in.:
1) zbieranie informacji z wydziałów o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów,
2) zgłaszanie do uczelni koordynującej Program, w formie pisemnej oraz elektronicznej informacji o liczbie miejsc 
oferowanych w ramach Programu, w podziale na poszczególne kierunki, wraz zasad rekrutacji – w terminie do 30 marca,
3) zamieszczanie informacji o miejscach dostępnych na poszczególnych uczelniach medycznych na stronie 
internetowej Uczelni www.am.wroc.pl - w terminie do 10 kwietnia,
4) przyjmowanie wniosków zgłaszanych do Programu,
5) przekazywanie do uczelni koordynującej Program, informacji o wynikach rekrutacji do Programu.

II. STUDENCI Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
Zasady rekrutacji

§ 3
1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:
a) nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów,
b) zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu.
2. Rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie w Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
zwanej dalej „Uczelnią” lub „Akademią” odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki - w terminie od 1 maja do 1
czerwca.
3. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu (załącznik nr 1) zaopiniowany przez dziekana właściwego wydziału 
uczelni macierzystej, należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław

4. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany kierunek, niż przewiduje liczba dostępnych miejsc, pod uwagę 
brana będzie wysokość średniej ocen, osiągnięta przez studenta 
w roku akademickim poprzedzającym bezpośrednio okres studiów w ramach Programu.
5. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM rozpatruje wnioski i przygotowuje listę 
studentów zakwalifikowanych do Programu, która zamieszcza na stronie internetowej Uczelni w terminie do 1 lipca.
6. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest również do studenta na adres podany we wniosku.
7. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w 
ramach Programu, przekazać do właściwego Dziekanatu Uczelni, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i 
Akademię, Porozumienie o programie zajęć (załącznik nr 2).

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

§ 4
1. Student realizuje zajęcia według Porozumienia o programie zajęć, o którym mowa w §3 pkt 7.
2. Zrealizowane przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału Uczelni na koniec 
semestru (załącznik nr 3).
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Zamknij okno

3. W przypadku wystąpienia różnic programowych uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia studentowi 
ich zrealizowania.

III.  STUDENCI AKADEMII MEDYCZNEJ KANDYDUJĄCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
§ 5

1. Student Akademii może aplikować o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez 
uczelnię przyjmującą.
2. Z Programu wyłączony jest ostatni semestr studiów.
3. Wykaz miejsc, kierunków, zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane będą na stronach internetowych 
uczelni biorących udział w Programie.
4. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez dziekana właściwego wydziału i złożony w 
Dziale Spraw Studenckich, w celu zatwierdzenia przez Koordynatora.
5. Kompletne wnioski Koordynator przesyła uczelniom przyjmującym.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek

Otrzymują:
według rozdzielnika

MK

Zmieniony ( 02.09.2011. ) 
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