
 

 

 

Rekrutacja studentów do Programu MOST AWF 

Zasady ogólne 

1. Studia w programie MOST mogą podjąć studenci stacjonarnych studiów I stopnia nie wcześniej 

niŜ po ukończeniu I roku oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kontynuują kształcenie w 

tej samej uczelni na zasadach warunkowej zgody. W przypadku studiów I stopnia oznacza to, Ŝe 

w momencie wyjazdu na studia student musi być zarejestrowany co najmniej na drugim roku 

studiów.  

2. Zasady rekrutacji są publikowane na stronie internetowej KUWF w zakładce MOST oraz są 

podawane do wiadomości studentów za pośrednictwem RSS i stosownych ogłoszeń we 

wszystkich uczelniach uczestniczących w programie. 

3. Warunkiem uczestnictwa studenta w programie jest uzyskanie terminowego zaliczenia semestru 

poprzedzającego wyjazd.  

4. Studenci rekrutujący się do programu MOST AWF mogą wskazać więcej niŜ jedną Akademię do 

odbycia części  studiów. 

5. W oparciu ofertę ogłaszaną przez jednostkę koordynacyjną, studenci mogą deklarować chęć 

przystąpienia do programu na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni.  

6. Koordynatorzy ds. Program MOST AWF z poszczególnych AWF-ów przesyłają jednostce 

koordynującej zbiorcze zestawienie studentów wraz z wnioskami odpowiednio do 15 maja i  

30 listopada kaŜdego roku. 

7. Rejestracja kandydatów na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) 

odbywa się do 15 maja, rejestracja kandydatów na semestr letni od 30 października do 30 

listopada. 

8. Termin przedstawienia przez Jednostkę koordynującą listy studentów zakwalifikowanych do 

studiowania w semestrze zimowym lub na cały rok studiów upływa 15 czerwca. Termin 

przedstawienia listy studentów zakwalifikowanych do studiowania w semestrze letnim upływa 30 

listopada. 

9. Jednostka koordynująca na podstawie zgłoszonych kandydatur do programu  rozdziela miejsca 

oraz powiadamia studenta i jego uczelnię o zakwalifikowaniu  bądź niezakwalifikowaniu się do 

programu.  

 

Proces kwalifikacji 

W procesie kwalifikacji student moŜe uzyskać maksimum 16 punktów. Kryteria kwalifikacji, w kolejności 

ich waŜności obejmują: 

1. średnią ocen za poprzedni semestr studiów (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 

właściwy dziekanat) =  maksimum 8 punktów 

za średnią od 4,8 do 5,0 8 punktów 
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za średnią od 4,5 do 4,79 6 punktów 

za średnią od 4,1 do 4,49 4 punkty 

za średnią wynoszącą mniej niŜ  4,1 2 punkty 

 

2. działalność w Samorządzie Studentów [RSS, URSS,RUSS,WRS] (poświadczona odpowiednim 

dokumentem) = 2 punkty 

3. Działalność naukowa np. w kole naukowym, udział w konferencjach studenckich itp. 

(poświadczone odpowiednim dokumentem) = 2 punkty 

4. Działalność w organizacjach studenckich innych niŜ Samorząd (poświadczona odpowiednim 

dokumentem) = 1 punkt 

5. PrzynaleŜność do AZS lub innego klubu sportowego i odniesione w ramach tej działalności 

sukcesy sportowe = maksimum 2 punkty, w tym: 

Sukcesy międzynarodowe 2 punkty 

Sukcesy krajowe 1 punkt 

6. Dodatkowe osiągnięcia (poświadczone odpowiednim dokumentem) = 1 punkt 

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji 

Wypełniane przez studentów - kandydatów do programu 

Formularz zgłoszeniowy do programu MOST AWF  

Wypełniane przez studentów po zakwalifikowaniu do programu 

Porozumienie o programie zajęć (wykaz przedmiotów wybranych do studiowania w uczelni przyjmującej) 

Wykaz zaliczeń (sporządzany na podstawie karty egzaminacyjnej dokument zawierający informację  

o zaliczeniu przedmiotów studiowanych w uczelni przyjmującej) 

 
Wybór kandydatów i realizacja studiów w programie 

1. Oceny i wyboru kandydatów dokonuje się na podstawie złoŜonych dokumentów, ostatecznej 

kwalifikacji dokonuje wyznaczona na dany rok akademicki jednostka koordynacyjna.  

2. Jednostka koordynująca na podstawie zgłoszonych kandydatur do programu  rozdziela miejsca 

oraz powiadamia studenta i jego uczelnię o zakwalifikowaniu  bądź niezakwalifikowaniu się do 

programu. 

3. Dziekan uczelni delegującej, po zakwalifikowaniu studenta do Programu MOST AWF, ustala ze 

studentem listę przedmiotów w Porozumieniu o programie zajęć oraz potwierdza dziekanowi 

uczelni przyjmującej przyznanie studentowi indywidualnego planu studiów, indywidualnego 

programu nauczania, indywidualnego toku studiów lub innej formy studiowania obowiązującej na 

uczelni macierzystej studenta, będących podstawą do studiowania studenta w innej uczelni. 
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4. Student dokonuje wyboru przedmiotów w uczelni przyjmującej, tak aby uzyskać sumę punktów 

ECTS zbliŜoną do 30 za semestr i minimum w rozliczeniu rocznym - 60 punktów ECTS. 

Realizacja określonych przedmiotów w ramach Programu MOST AWF wymaga zgody dziekana 

wydziału macierzystego oraz przyjmującego potwierdzonej w Porozumieniu o programie zajęć. 

5. Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, na zasadach 

obowiązujących w uczelni przyjmującej. 

6. Po zakończeniu okresu studiów przez studenta uczelnia przyjmująca na podstawie karty 

egzaminacyjnej wystawia Wykaz zaliczeń, który stanowi podstawę zaliczenia danego semestru 

lub roku studiów przez studenta w uczelni macierzystej. 

7. Realizacja studiów w wybranej uczelni rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym na niej 

harmonogramem roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach Programu MOST 

AWF jest realizowanie przez studenta indywidualnego programu studiów. Student ma moŜliwość 

wyboru przedmiotów w oparciu  o program realizowany w uczelni przyjmującej. Student nie jest 

zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach  obowiązkowych i fakultatywnych w uczelni 

przyjmującej, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz do wyboru 

takich przedmiotów, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o 

przedmioty obowiązkowe i fakultatywne umoŜliwiające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.  

8. Uczelnia przyjmująca w miarę posiadanych miejsc zapewni studentom z programu MOST 

miejsca w domach studenckich – według cennika obowiązującego pozostałych studentów.  

Studenci ci powinni z odpowiednim wyprzedzeniem złoŜyć wniosek o przyznanie miejsca w domu 

studenckim na semestr/rok akademicki. 


