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Cel procedury: Zapewnienie studentom studiów jednolitych magisterskich, pierwszego, i drugiego 

stopnia możliwości mobilności. 

 

Definicja:  

Mobilność studentów – możliwość realizacji części programu studiów w uczelni krajowej lub 

zagranicznej.  

Przedmiot i zakres:   

Program MOSTUM - do udziału w programie może aplikować student co najmniej drugiego roku 

studiów na kierunku lekarskim (z wyłączeniem 6 roku studiów), lekarsko-dentystycznym (z 

wyłączeniem 5 roku studiów), dietetyka. Warunkiem uczestnictwa w programie jest: uzyskanie 

średniej ocen z egzaminów 4.0 z dotychczasowego okresu studiów, zaliczenie w uczelni 

macierzystej roku lub semestru studiów poprzedzającego okres studiów w ramach Programu, nie 

przebywanie na urlopie dziekańskim lub innym wynikającym z Regulaminu Studiów.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://wl.cm.uj.edu.pl/studenci/krajowe-programy-

wymiany-studentow    

Program Erasmus+ Studia - program realizowany jest zgodnie z wytycznymi Działu 

Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (DMWS) zawartymi na stronie internetowej 

https://wl.cm.uj.edu.pl/studenci/wyjazdy-zagraniczne-studentow/program-erasmus: studenci mogą 

korzystać ze stypendiów semestralnych lub rocznych w uczelniach, które podpisały umowy 

bilateralne. W programie mogą brać udział studenci: III-VI roku kierunku lekarskiego programu w 

języku polskim; IV-VI roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim; III, IV 

i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim. Rekrutacja na program 
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Erasmus+ Studia  odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy 

zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę „wymiana studencka”. Kryteria 

kwalifikacji: średnia ocen (ważona) za dotychczasowy okres studiów (nie mniejsza niż 3,25); 

rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym (w języku kraju docelowego i/lub w języku angielskim); 

aktywność naukowa; działalność społeczna. Rekrutacja na program Erasmus+ Studia  odbywa się 

poprzez system USOSweb. Niezależnie od wypełnienia wniosku w USOSweb należy złożyć 

dokumentację w formie papierowej.  

Zasady promocji programu i rekrutacji studentów polskich:  

Pierwsza informacja o możliwościach wyjazdów stypendialnych jest przekazywana studentom na 

początku roku akademickiego bezpośrednio przez koordynatora (na wykładach) oraz przez 

rozsyłany cotygodniowo newsletter.  

Studenci są informowani wstępnie o możliwościach programowych w uczelniach partnerskich i 

ogólnych zasadach pobytu w uczelniach przyjmujących, wysokości stypendiów, możliwościach 

mieszkaniowych i innych przydatnych kwestiach. W miarę możliwości przekazywane są (za zgodą 

poprzednich uczestników) przydatne informacje dotyczące pobytów w konkretnych krajach.  

Studenci są ponownie informowani o zbliżającym się terminie rekrutacji w okresie przed przerwą 

świąteczną oraz szczeblowych zasadach rekrutacji na dany rok akademicki.  

Odpowiedzialność /kompetencje:   

Dziekan – powołuje Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i 

współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, podpisuje umowy na wyjazdy studentów i 

pracowników.  

Prodziekani ds. studenckich – na wniosek studenta wyraża zgodę na wyjazd studenta.   

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z 

jednostkami krajowymi i zagranicznymi – współpracuje z Działem Obsługi Studentów 

Zagranicznych UJ. Dostarcza do Dziekanatu do 20 czerwca każdego roku dane odnośnie wszystkich 

wymian studenckich w ciągu danego roku akademickiego i uzupełnia dane do 15 października, 

udostępnia na bieżąco dane związane z mobilnością.   

Administracja Dziekanatu – gromadzi dane dotyczące mobilności od Wydziałowego 

Koordynatora ds. programu Erasmus+ i wymiany studenckiej, przesyła dane/zestawienia/statystyki 

do właściwych jednostek UJ oraz UJ CM.  

Procedura realizowana jest w oparciu o:  
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• Zakres obowiązków pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. mobilności 

studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi 

• Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum w sprawie zasad organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni 

Medycznych – MOSTUM na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum 

• Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM) 

• Regulamin Programu Erasmus+ 

• Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również 

zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na 

Wydziale Lekarskim UJ CM 

 

 
 
 


