KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
z dnia 1 października 2017 r. w sprawie zasad organizacji Programu Mobilności
Studentów Uczelni Medycznych - MOSTUM na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21 lutego 2011 r. pomiędzy uczelniami
medycznymi na terytorium RP, Dziekanat informuje:
1. Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM) adresowany jest
do studentów studiów stacjonarnych uczelni medycznych na terytorium RP, które przystąpiły
do Porozumienia MOSTUM.
2. Celem programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania
mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych
lub rocznych studiów w innej niż macierzystej uczelni medycznej.
3. Przyjęcie studentów do Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy
kształcenia.
4. Student zakwalifikowany do programu po jego odbyciu powraca do uczelni macierzystej.
5. Wyniki egzaminów uzyskane w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę
przy obliczaniu średniej ocen za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Zasady rekrutacji
1. Wydziałowym Koordynatorem spraw związanych z Programem jest dr hab. Grzegorz Gajos,
prof. UJ.
2. Obsługę administracyjną Koordynatora prowadzi Dziekanat Wydziału Lekarskiego,
pracownikiem wyznaczonym do spraw związanych z Programem jest mgr Anna Groń.
3. 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.
4. 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.
5. Termin składania wniosków, których wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu
upływa w dniu l czerwca danego roku.
Wnioski należy przesłać na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul Św. Anny 12, 31-008 Kraków
6. Kwalifikacji do programu dokonuje Koordynator. Podstawowym kryterium kwalifikacji jest
średnia ocen

