
 

 

 

Uchwała Nr 5/2020 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad  

wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST 

 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. d) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz § 6 ust. 2 Uchwały Nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Rada Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę trybu i zasad wyjazdów 

studentów na studia w ramach programu MOST, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński 
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PROCEDURA 

trybu i zasad wyjazdów studentów  

na studia w ramach programu MOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  Imię i nazwisko: 

Koordynator ds. programu MOST prof.  dr hab. Małgorzata Daczewska  

Zaopiniował:    Podpis: 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przew. dr hab. prof. Gabriela Bugla-

Płoskońska 

 

Zatwierdził:   Podpis: 

Dziekan WNB/Przewodniczący Rady WNB prof. dr hab. Dariusz Skarżyński  



1. Cel i zakres procedury  

Celem procedury jest określenie zasad studiowania na uniwersytetach polskich 

innych niż Uczelnia macierzysta. 

2. Pojęcia  

Program MOST – system mobilności studentów w obrębie Polski. Program MOST 

nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.  

3. Odpowiedzialność  

Dziekan – wskazanie koordynatora programu MOST na Wydziale, potwierdzenie 

zaliczenia zajęć i ocen uzyskanych poza uczelnią macierzystą studentom  WNB 

realizującym program MOST, podpisanie wykazu zaliczeń w przypadku studentów 

przyjeżdżających. 

Wydziałowy koordynator programu MOST – ustalenie limitu miejsc oraz programu 

studiów dla studentów przyjeżdżających.  

4. Opis postępowania  

4.1  Terminy 

Rekrutacja na studia w programie MOST ma miejsce się dwa razy w roku 

w terminach: 

– 15 kwietnia - 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) 

– 31 października - 30 listopada (rekrutacja na semestr letni) 

W tym czasie na stronie internetowej Programu aktywny jest link 

https://most.uka.uw.edu.pl/ umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą 

MOST-u oraz założenie konta w systemie IRKA MOST, za pośrednictwem 

którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się 

o udział w programie MOST. 

Studia w ramach programu MOST mogą być realizowane nie wcześniej niż po 

ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia, pierwszego semestru 

studiów II stopnia, drugiego semestru studiów III stopnia. 

Maksymalny czas studiów wynosi dwa semestry. 

4.2  Tryb postępowania 

Program MOST jest adresowany do studentów i doktorantów, których 

zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym 

uniwersytetem.  

Uczestnik programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez 

siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o realizowane 

tam programy studiów. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez 

studenta semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. 

Podstawą studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego 

programu studiów określonego w Porozumieniu o programie zajęć.  

Program studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru 

studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym 

przez studenta lub w oparciu o indywidualny program, składający się 

z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego 

kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym 

uniwersytecie.  

Program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS 

w semestrze. W przypadku zaliczania przedmiotów za mniejszą liczbę 

punktów pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej 

uczelni. 

Zaliczenie semestru odbywa się na uczelni macierzystej. 

Oceny uzyskane w trakcie studiów w ramach Programu MOST są 

uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów oraz średniej 

z całego toku studiów. 

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące 

stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca uczelnia 

macierzysta. 

 

https://most.uka.uw.edu.pl/


4.3  Tryb i zakres składania dokumentów 

Procedury i kryteria kwalifikacji oraz wzory wymaganych dokumentów 

znajdują się na stronie internetowej programu MOST 

http://most.amu.edu.pl/index.php/. Dokumenty składane są u koordynatorów 

uczelnianych Programu MOST w Dziale Nauczania. 

5. Dokumenty związane z procedurą 

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST obowiązujący 

w danym roku akademickim. 

http://most.amu.edu.pl/index.php/

