
Program 
MOST – 
to już 15 lat!

A zasady rekrutacji wciąż tak samo proste!



jakie były 
początki?

Pierwszy raz z Programu MOST studenci 
skorzystali już w roku akademickim 
2000/2001. Było to nie lada wyzwanie 
zarówno dla nich samych, jak i pracowników 
poszczególnych uczelni oraz Biura UKA. 

W Polsce nie funkcjonował jeszcze system punktów ECTS,  
a więc wyliczenie i „przeniesienie osiągnięć studenta” bywało dość 
kłopotliwe. Niemniej, chęci studentów oraz dobra wola dziekanów 
zadecydowały o powodzeniu eksperymentu, jak wówczas określano 
„polskiego Erasmusa”.

co łączy 
most

i biuro 
UKA?

UKA to Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. W jej skład wchodzą prorektorzy 20 uczelni fundacyjnych Programu MOST. Zatwierdzają oni kierunki rozwoju Programu, przyjmują sprawozdania z jego działalności i po prostu wspierają ideę mobilności krajowej. Swoje działania realizują na zlecenie Konferencji Rektorów  Uniwersytetów Polskich.
Oczywiście Program MOST to tylko jedno z wielu zadań UKA, jednak 
niezwykle absorbujące. Od strony administracyjnej nad Program czuwa 
Biuro Komisji – kolportuje materiały informacyjne, przeprowadza rekru-
tację, administruje stronę internetową czy prowadzi profil na portalu 
społecznościowym. Słowem, cały czas pozostaje w kontakcie ze wszystki-
mi MOST-owiczami – tymi byłymi, obecnymi i potencjalnymi. Objaśnia 
zasady funkcjonowania Programu, pomaga w wypełnianiu dokumentów 
potrzebnych do uczestnictwa w MOŚCIE – po prostu służy radą i pomocą.



program 

    MOST
a erasmus

ERASMUS to największy program 
mobilności w Europie. Posiada wiele różnych 
form, które kierowane są zarówno do obywateli 
Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych,  
a nawet państw pozaeuropejskich. 
Co w takim razie łączy oba te Programy?

Osoby wyjeżdżające na Program MOST, 
nawet na cały rok akademicki, nie 

tracą prawa do pobierania stypendium 
przyznanego przez uczelnię macierzystą. 

Nie ma znaczenia, czy jest to stypendium 
naukowe, socjalne czy jakakolwiek inna 

forma wsparcia finansowego. 

                                     Idea mobilności! 

Możliwość decydowania przez studenta o programie studiów, 
wyjazd do innej uczelni bez utraty semestru, szansa 
zdobycia doświadczenia i wyzwanie by odnaleźć się  
w zupełnie nowym środowisku akademickim.

Program MOST i Erasmus nigdy się nie 
wykluczały, one się uzupełniają! Można być 
uczestnikiem zarówno jednego, jak  
i drugiego programu – kolejność dowolna, 
a niezapomniane wspomnienia 
gwarantowane.

studencki 
grosz, czyli 
stypendia

Czy można otrzymać „stypendium 
Programu MOST” – to jedno  

z częściej zadawanych pytań. O ile, 
uczestnicy programów mobilności 
międzynarodowej otrzymują takie 

wsparcie, to w przypadku mobilności 
krajowej nie jest to możliwe. Dlaczego? 

Taka forma dofinansowania ma 
charakter kompensacyjny, a więc jej 
zadaniem jest wyrównanie kosztów 

życia różniących się od siebie  
w poszczególnych państwach.  

W przypadku mobilności krajowej 
takie wyliczenia ekonomiczne byłyby 

niezwykle karkołomne  
i mało miarodajne. 



INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 

PROGRAMU 
MOST

dla kogo?
• dla studentów studiów I stopnia (po ukończeniu drugiego semestru)

• dla studentów studiów II stopnia (po ukończeniu pierwszego semestru)

• dla studentów studiów jednolitych magisterskich (po ukończeniu 

pierwszego semestru)
• dla doktorantów (po ukończeniu pierwszego roku studiów)

Uwaga! Rekrutacja na cały rok akademicki 
 i semestr zimowy odbywa się w kwietniu  

i w maju. Jeżeli wówczas studiujesz na drugim 
semestrze studiów I stopnia, możesz wziąć  

w niej udział. W końcu na Program wyjedziesz, 
kiedy będziesz już na trzecim semestrze

– Czerwcowa sesja mnie pokonała… 
czy nadal mogę wyjechać na Program?

–  Oczywiście – w końcu „kampania wrześnio-
wa” uratowała już niejedno studenckie życie. 

W najgorszym wypadku, szansę może dać 
Ci Twój Dziekan. Jeżeli otrzymasz zgodę na 

uczestnictwo w Programie pomimo „warunku”, 
wyjazdu nie trzeba będzie odwoływać

JAK WZIĄĆ 
 UDZIAŁ 

W PROGRAMIE?
Rekrutujemy zawsze dwa razy w roku:

• od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy  
i cały rok akademicki)

• od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej 
Programu aktywny jest link do jego aktualnej 

oferty, a przystępny system Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK MOST) umożliwi  
Ci założenie konta bez odchodzenia od biurka.

– Uczestniczyłam już w Programie, a pakowanie walizek i szukanie mieszkania 
na wynajem mam opanowane do perfekcji. Czy moje umiejętności mogą mi się 
jeszcze raz przydać?

– Zdecydowanie tak! Każdy dzięki MOST-owi może wyjechać na okres łącznie 
dwóch semestrów na każdym stopniu studiów. Jeżeli więc wyjechałaś tylko na 
jeden semestr, teraz możesz tę przygodę powtórzyć, wybierając ten sam lub inny 
uniwersytet. Jeżeli jednak spędziłaś na MOŚCIE rok akademicki, wówczas musisz 
poczekać do rozpoczęcia kolejnego stopnia studiów i ponownie skorzystać 
z naszej oferty.



Oferta Programu jest nieustanie 
poszerzana. Jej bazą jest 20 
pełnoprofilowych uniwersytetów 
publicznych oraz uczelnie 
stowarzyszone. Obecnie to 
niemal 30 szkół wyższych. Siatka 
partnerów Programu MOST pokryła 
wszystkie województwa w kraju 
– o tym, czy wyjedziesz w góry 
czy na Mazury, decydujesz Ty!

Uczelnie fundacyjne:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet w Białymstok
Uniwersytet Zielonogórski 

 

dokąd

      
  można

wyjechać?

Uczelnie stowarzyszone:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja  
Śniadeckiego w Gdańsku
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie (oferta tylko dla  
doktorantów)
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie 
Wojskowa Akademia Techniczna 
 

Czy naprawdę 
mogę  
samodzielnie 
ułożyć plan 
studiów?

Każdy uczestnik 
Programu MOST 
jest sam dla siebie 
sterem, żeglarzem  
i okrętem, choć 
na początku 
tej wyprawy 
musi skorzystać 
z pomocy 
nawigatora, czyli 
Dziekana.

Pierwsza decyzja, którą należy podjąć to wybór kierunku. Nie musisz bowiem podczas 
wyjazdu na Program MOST uczęszczać na zajęcia z dokładnie takiego samego kierunku, 
jaki studiujesz. Możesz wybrać także kierunek pokrewny.



Czym jest kierunek 
pokrewny?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładach. Dla 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej będzie to na przykład 
medioznawstwo. Dla filologii rosyjskiej lingwistyka stosowana, 
a dla politologii samorząd terytorialny i polityka regionalna. 
Możliwości jest nieskończenie wiele, zwłaszcza gdy weźmiesz 
pod uwagę specjalizację, którą realizujesz na swoim kierunku.

Następnie, musisz zdecydować, na 
które przedmioty chcesz
uczęszczać. 

Możesz wybierać z tych oferowanych 
studentom danego kierunku na dowolnym 
semestrze studiów, co bardzo poszerza 
wachlarz przedmiotów. Ważne, by pośród nich 
znalazły się te, które obowiązkowo musiałbyś zrealizować na 
swoim macierzystym wydziale. Wówczas zapomnisz  
o różnicach  programowych.

Czym są przedmioty obowiązkowe i fakultatywne?
Przedmioty obowiązkowe stanowią trzon danego kierunku  i sprawiają, że absolwent dowolnej uczelni w kraju po zakończeniu studiów posiada taką samą wiedzę. Fakultatywne to z kolei te, które odpowiadają profilowi danego wydziału i są 
uzupełnieniem oferty edukacyjnej. Dzięki programom mobilności możesz je dopasować do swoich zainteresowań, dokonać wyboru pod kątem rozwoju przyszłej kariery zawodowej.
Twoim ostatnim zadaniem jest zliczenie punktów ECTS (wiążąca jest punktacja Uczelni Przyjmującej) oraz spisanie swoich planów przy użyciu specjalnego formularza – Porozumienia o programie zajęć. Ten dokument to umowa, którą zawierasz ze swoim Dziekanem przed wyjazdem na Program MOST. Zobowiązujesz się w nim do realizacji określonych przedmiotów na uczelni przyjmującej oraz – jeżeli jest taka konieczność – na  uczelni macierzystej.

Co z seminarium licencjackim lub 
magisterskim? 
Na pewno nie ucierpi! Zawsze realizowane jest na uczelni macierzystej, a Ty wyjeżdżając na Program MOST po  
prostu kontaktujesz się ze swoim promotorem w oparciu o wcześniej przyjęte indywidualne ustalenia. Pamiętaj też, 
że wielu uczestników Programu wyjeżdża właśnie po to by zdobyć dodatkowe materiały do swojej 
pracy czy skorzystać z pomocy specjalistów pracujących na innej uczelni.



MOST to 
proste! A 

dlaczego?
1. Rejestrujesz się za pomocą Systemu Internetowej 

Rejestracji Kandydatów (IRK) – 
czyli nie odchodzisz od biurka.

2. Wniosek – na podstawie Twoich danych 
wprowadzonych do Systemu IRK – generowany jest 

automatycznie. Idąc na zajęcia, zahaczasz o dziekanat  
i pozostawiasz go do podpisu Dziekanowi.

3. Dziekanat oblicza Twoją średnią, zapisuje na wnios-
ku, przesyła dokument do koordynatora uczelnianego, który 

w Twoim imieniu przedkłada go do podpisu Prorektora. 
(uwaga! Czasami dziekanat mobilizuje Cię byś poznał  

koordynatora uczelnianego i osobiście zaniósł wniosek)

4. Sprawdzasz konto w Systemie IRK i dowiadujesz się, 
czy zostałeś zakwalifikowany. Jeżeli tak, odwiedzi  

Cię listonosz i wręczy stosowny dokument  
potwierdzający kwalifikację.

5. Spisujesz Porozumienie o programie zajęć,  
pakujesz rzeczy i wyjeżdżasz.

6. Po powrocie wszystkie zdobyte przez Ciebie oceny  
pracownik dziekanatu przepisuje z Karty okresowych osiągnięć 

wprost do indeksu lub systemu USOS. 

7. Gratulujemy! Zakończyłeś wymianę, a na wieczornym 
spotkaniu jesteś gwiazdą – wszyscy chcą wiedzieć, co spotkało Cię  

w mieście X, jak studiuje się na uczelni Y i czy to prawda, że już 
planujesz kolejny wyjazd? 

BĄDŹMY 
W KONTAKCIE!
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem  w Programie MOST, zachęcamy do kontaktu  z Biurem UKA oraz koordynatorami uczelnianymi  i wydziałowymi Programu.



Biuro UKA
 
61 829 10 88

Paulina Kaźmierczak – pkaz@amu.edu.pl
Joanna Kałużna – joanna.kaluzna@amu.edu.pl

www.most.amu.edu.pl

www.facebook.com/programmost2000

Koordynatorzy 
uczelniani 

i wydziałowi 
programu

Dane koordynatorów uczelnianych każdej 
zrzeszonej w Programie uczelni znajdują się na 

stronie www.most.amu.edu.pl

Te osoby odpowiedzą na Wasze szczegółowe pytania 
dotyczące studiów na danym uniwersytecie i 

udostępnią kontakty do koordynatorów wydziałowych 
i instytutowych.

www.most.amu.edu.pl
www.facebook.com/programmost2000
www.most.amu.edu.pl 

