REGULAMIN PROGRAMU MOST AWF
Zasady ogólne
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Program MOST AWF jako element mobilności studentów, ma na celu umożliwienie odbywania semestralnych
lub rocznych studiów na wybranej przez studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Student tego
programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie Akademię Wychowania Fizycznego
(w przypadku miasta Gdańska  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu) oraz wyboru przedmiotów
w oparciu o istniejący program studiów na danej uczelni i w ramach indywidualnie dopasowanego planu
studiów (np. ITS, IOS, IPS, IPN).
Program MOST AWF działa na podstawie podpisanego przez rektorów Porozumienia. Udział w programie
zadeklarowały wszystkie AWF w Polsce.
Zasady realizacji programu i uczestnictwa studentów w wymianie ustalają dziekani wydziałów.
Idea programu oparta jest na zasadach obowiązujących dla programu wymiany Erasmus. Program MOST
AWF opiera się na założeniu, że uczestniczące AWF-y zgłaszają do jednostki koordynującej ofertę miejsc na
poszczególne kierunki studiów. Studenci wybierają uczelnię i kierunek studiów, na których chcieliby
zrealizować część studiów poza macierzystą uczelnią.
Każda ze stron porozumienia zgłasza do jednostki koordynującej dowolną liczbę oferowanych miejsc na
poszczególne kierunki w odpowiednim terminie, z wyjątkiem roku akademickiego 2011/12 w którym ustala
się, że każda z uczelni zaoferuje do wymiany po 1. miejscu studenckim na każdym kierunku kształcenia, na
wszystkich latach, z wyjątkiem pierwszego roku.
Uczelnie uczestniczące w projekcie zobowiązane są do umieszczania na stronach internetowych aktualnych
planów i programów studiów.

Wymagania
1.
2.
3.
4.
5.

Program MOST AWF dotyczy oferty studiów stacjonarnych. Studia w ramach Programu MOST AWF może
podjąć student studiów I stopnia nie wcześniej niż po ukończeniu I roku oraz studenci I roku studiów
II stopnia, którzy kontynuują kształcenie w tej samej uczelni na zasadach warunkowej zgody.
Warunkiem koniecznym zgłoszenia studenta do odbycia części studiów w innej uczelni jest zgoda dziekana na
udział w Programie MOST AWF.
Student zakwalifikowany do Programu MOST AWF ustala program zajęć i plan nauczania oraz zatwierdza
swój wybór z dziekanem wydziału uczelni przyjmującej i delegującej.
Jednostka koordynująca rozdziela miejsca na podstawie ogólnie przyjętych zasad i powiadamia studenta oraz
jego uczelnię o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do programu.
Uczelnie przyznają tryb studiów określony w zasadach ogólnych, z rozliczeniem rocznym studentom
zakwalifikowanym do Programu MOST AWF.
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W oparciu o zbiorcze zestawienie miejsc, tzw. oferty ogłaszanej przez jednostkę koordynacyjną, studenci mogą
deklarować chęć przystąpienia do programu na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni.
Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia
do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.
Student musi uzyskać zgodę dziekana macierzystej uczelni na udział w Programie MOST AWF na wniosku
(Formularz zgłoszenia do Programu MOST AWF).
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 każdego roku.
Jednostka koordynująca kojarzy kandydatów z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni,
informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz samego
studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za Program MOST AWF w uczelni
przyjmującej.
Po otrzymaniu decyzji jednostki koordynującej student jest zobowiązany uzgodnić ze swoim dziekanem
program jaki zamierza zrealizować na innej uczelni i wypełnić "Porozumienie o programie zajęć” obrazujące
listę wybranych przedmiotów, które winien zaliczyć student na wybranej przez siebie uczelni.
Niezbędne formularze (wzór „Porozumienia o programie zajęć” oraz „Wykaz zaliczeń”) dostępne będą na
stronie internetowej oraz u koordynatora ds. Programu MOST AWF na macierzystej uczelni.
Wszelkie sprawy formalne i organizacyjne studentów uczestniczących w Programie, prowadzi macierzysty
AWF.

REGULAMIN PROGRAMU MOST AWF
Realizacja studiów w Programie
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Każda z uczelni powołuje koordynatora ds. Programu MOST AWF.
Student uzgadnia „Porozumienie o programie zajęć” w uczelni macierzystej oraz z koordynatorem
ds. Programu MOST AWF na uczelni przyjmującej.
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 możliwość 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 umożliwiające zaliczenie roku na wydziale
macierzystym.
Student dokonuje wyboru przedmiotów w uczelni przyjmującej, tak aby uzyskać sumę punktów ECTS
zbliżoną 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.

W realizacji Programu MOST AWF obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:
1. AWF-y zgłaszają do jednostki koordynującej w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na
poszczególne kierunki studiów. Jednostka koordynująca rozsyła do uczelni tzw. ofertę, czyli zbiorcze
zestawienie tych miejsc, do 15 kwietnia, a po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym, wysyła do
30 października tzw. ofertę zaktualizowaną. Do 15 maja uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów
do studiowania w Programie MOST AWF w semestrze zimowym i letnim, do 30 listopada w semestrze
letnim.
2. Jednostka koordynująca podejmie decyzję o rozdziale miejsc odpowiednio do 15 czerwca i 30 grudnia,
informując o tym zainteresowane uczelnie.
3. Termin przedstawienia listy kandydatów do studiowania w semestrze letnim upływa 30 listopada, a jednostka
koordynująca podejmuje decyzje o rozdziale miejsc do 30 grudnia.
4. Studenci rekrutujący się do programu MOST mogą wskazać więcej niż jedną Akademię do odbycia części
studiów.
5. Po zakończeniu semestru Akademie zobowiązane są do informowania na uczelnianych stronach internetowych
o liczbie studentów i Akademiach uczestniczących w wymianie.
Zaliczenie realizowanych przedmiotów
1. Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, na zasadach obowiązujących
w uczelni przyjmującej. Wszystkie zaliczenia zostają potwierdzone w karcie egzaminacyjnej. Karta
egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnię przyjmującą „Wykazu zaliczeń”.
2. „Wykaz zaliczeń” stanowi podstawę do zaliczenia zrealizowanych przedmiotów przez dziekana wydziału
uczelni macierzystej i odnotowania potwierdzenia w dokumentacji przebiegu studiów.
3. W przypadku nieuzyskania przez studenta wymaganej liczby punktów ECTS, brakujące przedmioty student
zalicza na macierzystym wydziale. Zaliczenie odbywa się w terminie ustalonym przez dziekana wydziału
uczelni macierzystej.
4. Zaliczenia uzyskane w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej
z danego semestru/roku studiów, jak również średniej z całego okresu studiów.

Sprawy inne
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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 złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na semestr/rok akademicki.
Wszelkie nieuregulowane kwestie porozumienia są uzgadniane indywidualnie przez dziekanów
poszczególnych wydziałów.

