Szanowni Państwo,
serdecznie gratuluję zakwalifikowania się na Program MOST w semestrze
zimowym lub na cały rok akademicki 2017/18. W związku z tym, że po
zakwalifikowaniu na Program często pojawiają się pytania i wątpliwości, pragnę
przesłać Państwu kilka ważnych informacji, które pomogą w zorganizowaniu wyjazdu.
Najważniejsze zadania, które stoją przed Państwem to:
POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ
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(http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/most-informacje-

ogolne/). Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród
dostępnych w ofercie przyjmującej jednostki w ramach wybranego kierunku.
Sporządzając semestralny program zajęć należy pamiętać, że musi on
obejmować tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS nie była mniejsza niż 30 pkt
w semestrze. Regulamin Programu MOST dopuszcza jednak możliwość wyboru tylko
jednego przedmiotu, z tym że wszystkie pozostałe punkty ECTS należy wówczas
uzyskać w danym semestrze lub roku akademickim w Uniwersytecie Warszawskim.
W momencie sporządzania porozumienia o programie zajęć powinniście
Państwo ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału listę przedmiotów
obowiązkowych. Jeśli wybierzecie Państwo kierunek zgodny ze studiowanym w UW,
możecie Państwo obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie
studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST (jeśli pokryją się z tymi, które oferuje
uczelnia przyjmująca na Program). Jeśli jednak wybierzecie Państwo inny kierunek lub
przedmioty nie pokrywają się, możecie Państwo spróbować zaliczyć dany przedmiot
eksternistycznie w UW (oczywiście za zgodą wykładowcy i Prodziekana ds.
studenckich) lub zaliczyć przedmiot po powrocie z wymiany w następnym roku
akademickim (nie dotyczy to osób będących na ostatnim roku studiów).
Nadmienię, że studenci będący na ostatnim roku studiów I st., II st. lub studiów
jednolitych magisterskich wybierają seminaria licencjackie bądź magisterskie w UW,

gdyż w uczelni macierzystej przygotowywana jest praca licencjacka/ magisterska oraz
później obrona tej pracy.
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obowiązkowe do zaliczenia w UW oraz przedmioty wybrane na uczelni przyjmującej
w ramach Programu MOST) zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich
Państwa wydziału jesteście zobowiązani osobiście dostarczyć do uczelni przyjmującej
w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć, czyli do końca października br. Następnie
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Jakiekolwiek zmiany w Porozumieniu wprowadza się poprzez sporządzenie aneksu do
Porozumienia.
KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
Sporządzenie na zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST
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znajdą się wszystkie wybrane w uczelni przyjmującej przedmioty (wpisane wcześniej
w Porozumienie o programie zajęć). Zaliczenia z przedmiotów wraz z pkt. ECTS są
Państwu wpisywane tylko w „Kartę okresowych osiągnięć”. Proszę pamiętać, że
Uczelnia przyjmująca nie wpisuje Państwu żadnych zaliczeń do Indeksu (jeśli
posiadacie Państwo Indeks). Po powrocie na Uniwersytet Warszawski przedstawiacie
Państwo Prodziekanowi ds. studenckich oryginał Porozumienia o programie zajęć
(ksero zostaje w Uczelni przyjmującej na Program MOST) oraz oryginał „Karty
okresowych osiągnięć”. Po zaakceptowaniu dokumentów przez Prodziekana, wszystkie
wpisy znajdujące się w Karcie zostają Państwu przepisane w Dziekanacie do systemu
USOS. Punktacja za zajęcia zostaje zachowana taka, jaką posiada uczelnia, na której
odbyliście Państwo zajęcia w ramach Programu MOST.
Pamiętajcie Państwo, że Wasze konta w systemie IRK MOST mogły zostać już
zablokowane. Jeśli jednak będą nadal aktywne, nie wgrywamy żadnych dokumentów,

nie układamy tam Porozumienia o programie zajęć. Wszystkie dokumenty zbieramy
tylko w wersji papierowej.

CERTYFIKAT
Od uczelni, na której studiowaliście Państwo w ramach Programu powinniście
Państwo otrzymać certyfikat zaświadczający o pobycie w ramach Programu, który
zatrzymujecie Państwo dla siebie i do ewentualnego przedstawienia na życzenie
Prodziekanowi ds. studenckich jednostki macierzystej UW.
Nie składacie Państwo żadnych dokumentów w Biurze Spraw Studenckich
UW ani nie przesyłacie Państwo dokumentów do Biura Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej.

STYPENDIA, DOMY STUDENCKIE
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Programu MOST w trakcie
odbywania studiów w ramach Programu, przysługujące Państwu stypendia wypłaca
Uniwersytet Warszawski jako uczelnia macierzysta.
Ponadto przypominam, że Uniwersytety biorące udział w Programie zgodnie
z Regulaminem Programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu
studenckim. Tym samym, jeśli zależy Państwu na otrzymaniu miejsca, bardzo proszę
skontaktować się z Koordynatorem uczelni, na którą Państwo wyjeżdżacie w celu
zgłoszenia chęci skorzystania z takiej możliwości (http://bss.uw.edu.pl/sekcja-tokustudiow/most/most-informacje-ogolne/).
Lista Koordynatorów dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy,
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/most-informacje-ogolne/ lub w IRK
MOST.
REZYGNACJE
Zdarzają się różne przypadki losowe, które uniemożliwiają Państwu wyjazd na
Program. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w Państwa przypadku, bardzo proszę

o mailowe poinformowanie mnie lub Panią Paulinę Kaźmierczak – Koordynatora
Programu MOST w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (adres e-mail:
pkaz@amu.edu.pl) o rezygnacji z Programu. Termin na złożenie rezygnacji mija 30
września br.
Zachęcam do zapoznania się bliżej z opisem Programu MOST, który dostępny
jest
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Akredytacyjnej:

http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/zakwalfikowany
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt
e-mailowy n.furman@adm.uw.edu.pl lub telefoniczny (22 55 24 020).
Więcej informacji odnośnie Programu MOST pod następującym adresem:
www.most.amu.edu.pl
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http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-
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Pozdrawiam serdecznie,
Natalia Furman
Koordynator Programu MOST
Biuro Spraw Studenckich
Uniwersytetu Warszawskiego

