Załącznik nr 1 do Porozumienia MOSTUM

Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)

I. Przepisy ogólne
§1
1.

Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych, zwany dalej MOSTUM jest
adresowany do studentów uczelni medycznych na terytorium RP, które przystąpiły
do Porozumienia MOSTUM.

2.

Celem Programu MOSTUM jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których
zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie
semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzystej uczelni.

3.

Koordynatorem Programu MOSTUM jest Uczelnia, której Rektor przewodniczy
KRAUM .

II. Założenia Programu MOSTUM
§2
1. Do udziału w Programie MOSTUM może aplikować każdy Student który:
1.1. jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych
magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia,
1.2. nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu
Studiów,
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego
roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w macierzystej uczelni.
3. Przyjęcie studentów w ramach programu odbywa się w ramach tego samego kierunku
studiów i formy kształcenia.
4. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do
powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.
5. Studentowi uczestniczącemu w Programie MOSTUM przysługują stypendia socjalne,
naukowe, MNiSW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej
- stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta.

6. Uczelnia przyjmująca studenta, w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca
w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni
przyjmującej.

III. Organizacja Wymiany w ramach Programu MOSTUM
§3
1. Sprawy formalne i organizacyjne studentów wyrażających gotowość do uczestnictwa
w Programie MOSTUM prowadzi uczelnia macierzysta studenta.
2. Zasady rekrutacji studentów do udziału w Programie MOSTUM:
2.1. Kryteria i warunki przyjęcia oraz wzór formularza aplikacyjnego określa uczelnia
przyjmująca studenta.
2.2. W terminie do 30 marca roku kalendarzowego, uczelnie medyczne zgłaszają
w formie pisemnej i elektronicznej na wskazany przez Koordynatora Programu
MOSTUM, o którym mowa w §1 ust. 3, adres – oferowaną liczbę miejsc, na które
mogą aplikować studenci innych uczelni medycznych, w podziale na poszczególne
kierunki studiów, z określeniem warunków aplikacji.

2.3. Koordynator Programu MOSTUM do 10 kwietnia ogłasza na stronie internetowej
liczbę dostępnych miejsc na poszczególnych uczelniach medycznych,

2.4. Rekrutacja studentów na każdej Uczelni winna odbywać się w terminie od: 1 maja
do 1 czerwca.
2.5. Podanie o zakwalifikowanie do Programu MOSTUM składane jest przez studenta
w Uczelni przyjmującej. Podanie winno być zaopiniowane przez Koordynatora
Uczelnianego i właściwego Dziekana Uczelni macierzystej.
2.6. Po zakończeniu procesu rekrutacji studentów w ramach Programu MOSTUM,
uczelnie przekazują do Koordynatora Programu MOSTUM informację o jej
wynikach.
2.7. W przypadku braku chętnych Uczelnia przyjmująca może ogłosić dodatkową
rekrutację, informując o tym Koordynatora Programu, jednak musi się ona
zakończyć do 1 lipca.
3. Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru.
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3.1. Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć
zaakceptowanego przez uczelnię macierzystą i uczelnię przyjmującą w ramach
standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach.
3.2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
3.3. W przypadku wystąpienia różnic programowych uczelnia macierzysta zobowiązuje
się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
3.4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan
Wydziału Uczelni przyjmującej.
3.5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Uczelni macierzystej,
bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec każdego semestru.
3.6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane
pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego
toku studiów.
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