Przewodnik po MOŚCIE
I. Co to jest program MOST?


System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest stosunkowo nową ofertą
kształcenia na polskich uniwersytetach. Program MOST jest adresowany do studentów oraz
doktorantów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym
uniwersytetem. Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia
poprzez odbywanie studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.



Student, w ramach programu MOST, ma prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie
uniwersytet na semestr lub rok studiów.



Student może wybrać kierunek, na którym aktualnie studiuje lub inny kierunek.

II. Do kogo jest adresowany program MOST?


Studia w ramach programu MOST może podjąć student, doktorant po ukończeniu drugiego
semestru.



Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie roku poprzedzającego
okres studiów w danej uczelni.



Jeżeli student posiada stypendia (socjalne, naukowe czy inne), to w trakcie odbywania studiów w
ramach systemu MOST są one wypłacane przez uczelnię macierzystą.

III. Na jakich uczelniach można studiować w ramach programu MOST?


Każdego roku uczelnie przedstawiają zaktualizowaną ofertę studiów na swoich uniwersytetach. W
roku akademickim 2010/2011 studia z zakresu psychologii w ramach programu MOST, oprócz
Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi 9 uczelni:


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,



Uniwersytet Gdański,



Uniwersytet Jagielloński,



Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,



Uniwersytet Łódzki,



Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,



Uniwersytet Opolski,





Uniwersytet Śląski,



Uniwersytet Warszawski.

Ofertę dydaktyczną programu MOST tworzą także: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet
Szczeciński,

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski,

Uniwersytet

w

Białymstoku,

Uniwersytet

Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Na tych uczeniach,
jak również wcześniej wymienionych, w ramach programu MOST można studiować kierunek inny
niż psychologia.
IV. Co zrobić, aby wyjechać na studia w ramach programu MOST?


Kandydaci na semestralne lub roczne studia są wyłaniani według następujących zasad:


Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie liczby
miejsc oferowanych przez wszystkie uczelnie. Informacja o miejscach zamieszczana jest
także na stronie internetowej https://most.uka.uw.edu.pl/ w zakładce Katalog. Oferta ta jest
ogłaszana 15 kwietnia i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym 30
października.



W oparciu o tę ofertę studenci elektronicznie rejestrują się na wybrany kierunek na
wybranej uczelni. Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok
akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30
października do 30 listopada.



Student musi uzyskać zgodę dziekana macierzystej uczelni na udział w Programie MOST
na wniosku, który może wydrukować bezpośrednio po zarejestrowaniu się, dlatego
wydrukowany wniosek należy przedłożyć w dziekanacie u Pani Katarzyny Baranieckiej, ul.
Szewska 48, pok. 101, tel. 713752223. Po podpisaniu przez dziekana wniosek należy
przekazać do Działu Nauczania UWr (Gmach Główny UWr., pl. Uniwersytecki 1).



Następnie

Biuro

Uniwersyteckiej

Komisji

Akredytacyjnej

kojarzy

zarejestrowanych

studentów z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o
rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz
samego studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za MOST
w uczelni przyjmującej. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmie decyzje o rozdziale
miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia. Decyzję o zakwalifikowaniu
uczestników studiów doktoranckich podejmie uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z
opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i letni oraz do 31 stycznia na
semestr letni.



Po otrzymaniu decyzji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej student jest zobowiązany
uzgodnić ze swoimi władzami program, jaki zamierza zrealizować w innej uczelni
(załącznik „Porozumienie w sprawie programu zajęć”).

V. Jak studiuje się w ramach programu MOST?


Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu
studiów.



Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru
studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta.



Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program,
składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku
lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie na wybranym uniwersytecie.



Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku
zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w
macierzystej uczelni.



Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student
odbywa semestralne studia.

VI. Gdy zbliża się koniec semestru...


Tryb zaliczenia semestru oparty jest o system ECTS.



Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w
obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.



Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego
uniwersytetu (załącznik „Wzór wykazu zaliczeń”).

VII. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu
MOST?


Szczegółowe informacje ma temat programu MOST można uzyskać w Biurze Uniwersyteckiej
Komisji

Akredytacyjnej

(tel.

061

829

25

02,

061

829

24

92,

strona

internetowa

http://www.uka.amu.edu.pl/most.php oraz w Dziale Nauczania UWr (Pl. Uniwersytecki 1) u Pani
Małgorzaty Gregier-Głowackiej, tel. 071 375 2255, e-mail maggreg@adm.uni.wroc.pl


Osoby zajmujące się programem MOST na poszczególnych uczelniach oraz ich dane kontaktowe
znajdują się na stronie http://www.uka.amu.edu.pl/kontakt.php



Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę możliwości miejsca w domach
studenckich.

Życzymy Studentom odwiedzającym w ramach MOSTU IPs UWr i Wrocław „miasto spotkań”
dobrych

wrażeń:

naukowych,

edukacyjnych,

poznawczych,

krajoznawczych,

kulturalnych,

towarzyskich i wszelkich innych
A naszym Studentom wyjeżdżającym w ramach MOSTU – żeby odkrywali inne uczelnie i… wracali do
Wrocławia
Bogna Bartosz, Tomasz Frąckowiak
(którzy „przewodnik po MOŚCIE” opracowali na podstawie Regulaminu Programu Mobilności Studentów MOST,
przygotowanego przez Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej).

