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PROGRAM MOBILNOŚCI  

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  
  

 

 

 

 

CO TO JEST PROGRAM MOST? 

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego 

celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednej 

 z 30 polskich uczelni. Pierwszy raz studenci mogli z niego skorzystać w roku 

akademickim 2000/2001. Od tej pory program MOST cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem. W swoich ogólnych założeniach nawiązuje on do europejskiego 

systemu w ramach programu ERASMUS +.  

Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).  

 

DLA KOGO JEST PROGRAM MOST? 

 
• dla studentów, którzy ukończyli 2 semestr studiów I stopnia; 

• dla studentów 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia; 

• dla doktorantów po I roku studiów. 

 

 

www.most.amu.edu.pl 

 

 

www.most.amu.edu.pl
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REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST 

 
• 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 w systemie IRK MOST : https://irkmost.amu.edu.pl/pl/ można 

zapoznać się z aktualną ofertą MOST-u oraz założyć sobie konto  

za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej 

się o udział w programie. 

 

 

 

 

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ? 

 
Okres pobytu na innej uczelni w ramach programu MOST wynosi jeden semestr 

lub dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni 

macierzystej na wyjazd na kolejny semestr. 

 

https://irkmost.amu.edu.pl/pl/
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DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ? 

 

 Oferta programu MOST jest nieustannie poszerzana. W ramach programu można 

studiować w niemal 30 polskich uczelniach o profilu humanistycznym oraz 

technicznym.  

 
Uczelnie biorące udział w programie MOST: 

 

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 

• Akademia Sztuki Wojennej; 

• Akademia Sztuki w Szczecinie; 

• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 

• Politechnika Gdańska; 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

• Uniwersytet Gdański; 

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 

• Uniwersytet Łódzki;  

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
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• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

• Uniwersytet Opolski; 

• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; 

• Uniwersytet Rzeszowski; 

• Uniwersytet Szczeciński; 

• Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

• Uniwersytet w Białymstoku; 

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

• Uniwersytet Warszawski; 

• Uniwersytet Wrocławski; 

• Uniwersytet Zielonogórski; 

• Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk; 

• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 

• Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. 

 
W ramach programu MOST dużym zainteresowaniem cieszą się uczelnie takie jak: 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST? 
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Program MOST oprócz kierunków humanistycznych w swojej bogatej ofercie posiada 

również kierunki techniczne. W ramach programu MOST student może sam kreować 

swój program studiów tzn. wybiera sobie przedmioty, które go interesują. MOST 

pozwala na zwiększenie elastyczności studiów – na innych uczelniach student może 

realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej. W ramach programu 

MOST nie trzeba uczęszczać na  zajęcia z tego samego kierunku, który studiuje się w 

WAT- można wybrać także kierunek pokrewny.  

 
Udział w programie MOST to wielka szansa na rozwój osobisty – poszerzenie wiedzy, 

zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie tych już posiadanych, nabycie kompetencji 

społecznych w nowym środowisku. Taki wyjazd jest także dobrą możliwością 

nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi w innym 

ośrodku naukowym. 

 
Popularne kierunki studiów w ramach programu MOST, które wybierają studenci 

 to: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, chemia, inżynieria materiałowa, 

elektronika, energetyka, informatyka, logistyka i zarządzanie.  
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KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMU MOST  

mgr Natalia Pykacz 

Dział Organizacji Kształcenia 

budynek 100, pokój 75 tel. 261 839 316 

e-mail: most.mostech@wat.edu.pl 
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