
 

 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia 25/2021 

z dnia 10.02.2021 r. 

Rektora SUM 

 

 

 

 

Regulamin określający zasady i kryteria rekrutacji studentów do udziału w Programie 

Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM  

 

   

 

 

1. Kwalifikacji studentów dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ 

zwana dalej „UKRE+”.  

2. UKRE+ powołuje Rektor SUM odrębnym Zarządzeniem. 

3. Przyjęcie studentów w ramach programu odbywa się w ramach tego samego kierunku 

studiów i formy kształcenia. 

4. Zadania Uczelnianego Koordynatora Programu MOSTUM realizuje Uczelniany 

Koordynator Programu Erasmus+. 

 

  § 1 

   

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie MOSTUM (zwanym dalej Programem) w SUM  

jest uzyskanie średniej ocen z egzaminów z dotychczasowego okresu studiów wynoszącej 

co najmniej 4,0 oraz zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.  

2. Student biorący udział w Programie nie może przebywać na urlopie dziekańskim lub innym 

urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów.  

3. Studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku lekarskiego nie mogą odbywać 

studiów w ramach programu MOSTUM w ostatnim roku studiów, a studenci pozostałych 

kierunków w ostatnim semestrze studiów. 

 

§ 2  

   

1. Student zgłaszający swoją kandydaturę zobowiązany jest przesłać skan następujących 

dokumentów, na adres erasmus@sum.edu.pl: 

1) Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie na studia skierowany do Uczelnianego 

Koordynatora Programu, zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Dziekana oraz 

Uczelnianego Koordynatora Uczelni macierzystej (Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu),  

2) Porozumienie o programie zajęć stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

3) zaświadczenie z właściwego Dziekanatu o średniej ocen z dotychczasowego okresu 

studiów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku), 

4) stosowne zaświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji  

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

2. Skan dokumentów należy przesłać nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. 

W temacie wiadomości elektronicznej należy wpisać „Rekrutacja MOSTUM”.  
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3. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 powinny zostać wysłane pocztą na adres 

Centrum Dydaktyki SUM (ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice) z dopiskiem 

„Rekrutacja MOSTUM” nie później niż do dnia 31 maja każdego roku (decyduje data 

stempla pocztowego).    

§ 3 

     

1. Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów uzyskanych w oparciu o: 

1) średnią ocen z egzaminów z dotychczasowego okresu studiów. 

2) przedłożenie innych dokumentów i zaświadczeń dotyczących dodatkowych kryteriów 

rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

2. Na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w §2, UKRE+ sporządza listę 

kandydatów do Programu według sumy uzyskanych punktów (lista rankingowa).  

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje średnia 

ocen uzyskanych w odbytym okresie studiów.  

 

§ 4 

 

1. Do obliczenia sumy punktów, o których mowa w § 3, stosuje się następujące zasady 

punktacji: 

1) Średnia ocen z egzaminów z  dotychczasowego okresu studiów:  

   

Średnia ocen                   Przyznane punkty  

  

4,00 – 4,25  8  

4,26 – 4,50  10  

4,51 – 4,75  12  

4,76 – 5,00  15  

     

2) Dodatkowe kryteria rekrutacji: 

a) praca wygłoszona na konferencjach STN lub opublikowana w materiałach 

konferencji – 1 punkt,  

b) praca wygłoszona na konferencjach, kongresach, zjazdach itp. towarzystw 

naukowych lub opublikowana w materiałach konferencji, kongresów, zjazdów itp. 

– 2 punkty,  

c) opublikowanie pracy pełnotekstowej w recenzowanych czasopismach – 5 punktów,  

d) nagrody rektorskie przyznane w trakcie studiów – 2 punkty,  

e) nagrody ministerialne przyznane w trakcie studiów – 4 punkty,  

f) praca na rzecz ruchu studenckiego przez pełnienie funkcji Przewodniczącego lub  

Z-cy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego, Akademickiego Związku Sportowego – 2 punkty.  

   

§ 5 

 

1. Z postępowania kwalifikacyjnego UKRE+ sporządza protokół w formie dokumentu 

elektronicznego. 

2. Protokół zatwierdzają drogą mailową wszyscy członkowie Komisji. 

3. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uczelniany Koordynator Programu 

powiadamia Wnioskodawcę, Dziekana oraz Koordynatora Uczelnianego Uczelni 

macierzystej. 

 



 

§ 6 

 

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2 zasady realizacji Programu, w tym odbywania studiów mogą 

ulec zmianie.   

2. Student zobowiązany jest do zapoznawania się na bieżąco z wydawanymi w Uczelni 

komunikatami oraz aktami wewnętrznymi oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin 

Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM stanowiący Załącznik Nr 1 

do Porozumienia MOSTUM. 

 

 

 

 
Rektor 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

   prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański 
 

 


