
Zarządzenie nr 123/XV R/2017         

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 listopada 2017 r. 

  
w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych 

(MOSTUM) 

  
 

Na podstawie art. 66 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.1842 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 Uczelnią Macierzystą, poprzez odbywanie semestralnych lub 

rocznych studiów w innej Uczelni Medycznej, zwanej dalej Uczelnią Przyjmującą. 
3. Podczas wymiany w ramach Programu, student zachowuje wszelkie prawa  

i obowiązki Uczelni Macierzystej.  
  

§ 2 

Koordynator Uczelniany 

 

1. W celu koordynacji spraw związanych z realizacją Programu, Rektor Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, powołuje Koordynatora Uczelnianego 
MOSTUM, zwanego dalej „Koordynatorem”. 

2. Obsługę administracyjną Programu prowadzi Dział Spraw Studenckich. 
3. Informacje o liczbie miejsc oferowanych w ramach Programu, w podziale na poszczególne 

kierunki wraz z zasadami rekrutacji, są zgłaszane do Uczelni Koordynującej Program,  
w formie pisemnej oraz elektronicznej – w terminie do dnia 30 marca. Uczelnią 
Koordynującą Program MOSTUM jest uczelnia, której rektor przewodniczy Konferencji 

Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. 
4. Informacje o miejscach dostępnych na poszczególnych wydziałach i kierunkach 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu są zamieszczane na stronie 
internetowej www.umed.wroc.pl - w terminie do dnia 10 kwietnia.  

 

 

II. STUDENCI Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji 

 
1. Do udziału w Programie może aplikować student, który:  

1) jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich albo drugiego semestru studiów drugiego stopnia, 

http://www.umed.wroc.pl/


2) nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie przewidzianym  

w Regulaminie studiów, 
3) nie był karany w postępowaniu dyscyplinarnym oraz wobec którego nie jest 

wszczęte postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne, 
4) zaliczył w Uczelni Macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres 

studiów w ramach Programu, 

5) zaliczył w Uczelni Macierzystej co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo co najmniej pierwszy semestr 

studiów drugiego stopnia, 
6) uzyskał w Uczelni Macierzystej z roku akademickiego poprzedzającego rok, na 

którym studiuje średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,0,  

7) uzyskał pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. 
2. Przyjęcie studentów do Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku, formy  

i poziomu kształcenia. 
3. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do 

powrotu do Uczelni Macierzystej po ustalonym czasie wymiany.  

4. Rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie na Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbywa się na jeden semestr (zimowy 

albo letni) lub na cały rok akademicki (semestr zimowy i letni). 
5. Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie do Programu (załącznik nr 1) wraz  

z wymaganymi dokumentami zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału 

Uczelni Macierzystej oraz Koordynatora Uczelni Macierzystej, należy złożyć lub przesłać 
listem poleconym na adres: 

 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Dział Spraw Studenckich 

ul. Wojciecha z Brudzewa 12 
51-601 Wrocław 

                                  (z dopiskiem MOSTUM) 

 

6. Formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi dokumentami musi wpłynąć do Uczelni  

do dnia 1 czerwca (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). 
7. Na podstawie złożonych dokumentów Koordynator sporządza wstępną listę kandydatów 

zakwalifikowanych na kierunek, formę i poziom kształcenia, według sumy uzyskanych 
punktów, w ramach limitu miejsc ustalonych przez Dziekana właściwego Wydziału 
Uczelni. 

8. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby 
punktów oraz przekroczenia limitu miejsc, wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym 

zostanie przyjęta do drugiego etapu mniejsza liczba kandydatów.  
9. Studenci, którzy osiągnęli najwyższą wartość punktacji zostaną zakwalifikowani do 

drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej, która decyduje o przyjęciu kandydata na 

Uczelnię, w ramach Programu MOSTUM. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają 
Dziekan właściwego Wydziału Uczelni wraz z Koordynatorem. 

10. Do obliczenia sumy punktów stosuje się następujące zasady punktacji (maks. łączna 
liczba punktów do uzyskania 144 pkt.): 
 

1) średnia ocen z egzaminów z  dotychczasowego okresu studiów oblicza się jako 
średnią ważoną, to jest średnia ocen pomnożona przez 5. Za średnią ocen można 

uzyskać maksymalnie 25 pkt.,  
2) dodatkowe kryteria rekrutacji (maks. liczba punktów do uzyskania 119 pkt.): 



 

Lp. Rodzaj osiągnięć Liczba punktów 

1.  Prace wygłoszone na konferencjach, 
kongresach, sympozjach, sesjach 
naukowych o zasięgu:  

międzynarodowym 3 

krajowym 1 

2.  Publikacja naukowa w recenzowanych 

materiałach z konferencji, kongresów, 
sympozjów, sesji naukowych o zasięgu:  

międzynarodowym 15 

krajowym 10 

3.  Opublikowanie prac pełnotekstowych  

w recenzowanych czasopismach 
naukowych ujętych w wykazie 

czasopism naukowych punktowanych z 
listy ministerialnej: 

zagranicznym 25 

krajowym 20 

4.  Ukazanie się drukiem książki, monografii lub rozdziału 
książki/monografii o charakterze naukowym posiadającej nr 

ISBN (z wyłączeniem książek zawierających streszczenia 
artykułów naukowych) 

20 

5.  Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w 

konkursach o charakterze naukowym o 
zasięgu:  

zagranicznym 10 

krajowym 5 

6.  Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia za pracę prezentowaną na 

konferencji naukowej organizowanej przez towarzystwo 
naukowe (indywidualnie bądź zespołowo)  

5 

7.  Prace na rzecz ruchu studenckiego przez pełnienie funkcji 
Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego lub członka 

Zarządu m.in. Samorządu Studenckiego, Studenckiego 
Towarzystwa Naukowego, Koła Naukowego, Akademickiego 

Związku Sportowego 

1 
maks.  3 

8.  Czynny udział w: Kołach Naukowych, Samorządzie 
Studenckim, Studenckim Towarzystwie Naukowym, 
Akademickim Związku Sportowym 

1 
maks. 2 

 

11. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator podejmuje ostateczną decyzję  
i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu. Wyniki postępowania 

kwalifikacyjnego są jawne oraz ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w terminie do dnia 1 lipca. Decyzja 
Koordynatora jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.  

12. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest również do studenta na adres 
do korespondencji podany we wniosku. 

 
§ 4 

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru 

 
1. Student realizuje indywidualny program zajęć, według Porozumienia o programie zajęć 

(załącznik nr 2), zaakceptowanego przez Uczelnię Macierzystą i  Uczelnię Przyjmującą.  
2. Zrealizowane przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan 

właściwego Wydziału Uczelni na koniec semestru zgodnie z wykazem zaliczeń (załącznik  

nr 3). 
3. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 



4. Wyniki egzaminów uzyskane w trakcie studiów w Uczelni Przyjmującej są brane pod 

uwagę przy obliczaniu średniej ocen za dany rok akademicki oraz średniej ocen  
z całego toku studiów. 

5. W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia Macierzysta zobowiązuje się do 
umożliwienia studentowi ich zrealizowania. 

6. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują świadczenia socjalne oraz inne, do 

których student jest uprawniony w Uczelni Macierzystej – stypendia wypłaca Uczelnia 
Macierzysta studenta. 

7. Uczelnia Przyjmująca studenta, w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca  
w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących  
w Uczelni Przyjmującej. 

 
 

III. STUDENCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH 

WE WROCŁAWIU KANDYDUJĄCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 

§ 5 
 

1. Student Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu może aplikować  
o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez Uczelnię 
Przyjmującą. 

2. Z Programu wyłączony jest ostatni semestr studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich. 

3. Maksymalny czas pobytu studenta w Uczelni Przyjmującej to okres 1 roku akademickiego. 
4. Wykaz miejsc, kierunków, zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane będą na 

stronach internetowych uczelni biorących udział w Programie. 

5. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez Dziekana 
właściwego Wydziału Uczelni i zatwierdzony przez Koordynatora. 

 
§ 6 

 

Traci moc 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). 
§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 
 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 
KP 


