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MOSTECH 

KRAJOWA WYMIANA UCZELNI TECHNICZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO JEST PROGRAM MOSTECH? 

MOSTECH to program umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią 

macierzystą przez studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, działający 

na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu, 26 lutego 2005 r., przez uczelnie 

techniczne. Zgłaszając się do programu MOSTECH mamy szansę studiować 

 w najlepszych uczelniach technicznych w kraju.  

Koordynatorem programu jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).  

 

 

www.kaut.agh.edu.pl 
 

http://www.kaut.agh.edu.pl/
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DLA KOGO JEST PROGRAM MOSTECH? 

 
• dla studentów 5 i 6 semestru studiów I stopnia; 

• dla studentów 1,2,3 studiów II stopnia; 

• dla doktorantów po I roku studiów. 

 

 
REKRUTACJA DO PROGRAMU MOSTECH 

 

• 15 kwietnia – 15 maja na semestr zimowy; 

• 31 października - 30 listopada na semestr letni. 

 
W tych okresach  za pośrednictwem strony internetowej programu MOSTECH 

www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca można zapoznać się z aktualną ofertą 

programu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

 

 

 
 

 
 

 

NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ? 

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca/
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Okres pobytu na innej uczelni w ramach programu MOSTECH wynosi jeden 

semestr lub dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni 

macierzystej na wyjazd na kolejny semestr. 

 

 

 

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ? 

 

 Oferta programu MOSTECH jest nieustannie poszerzana. W ramach programu 

można studiować aż na 25 polskich uczelniach technicznych.  

 

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

• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte; 

• Uniwersytet Morski w Gdyni; 

• Akademia Morska w Szczecinie; 

• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej;   

• Politechnika Białostocka; 

• Politechnika Częstochowska; 

• Politechnika Gdańska; 

• Politechnika Koszalińska;      

• Politechnika Krakowska; 

• Politechnika Lubelska;  
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• Politechnika Opolska; 

• Politechnika Poznańska;  

• Politechnika Radomska; 

• Politechnika Rzeszowska; 

• Politechnika Warszawska 

• Politechnika Wrocławska;  

• Politechnika Łódzka; 

• Politechnika Śląska; 

• Politechnika Świętokrzyska; 

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

• Uniwersytet Zielonogórski; 

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; 

• Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu; 

• Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Warszawie. 

 
W ramach programu MOSTECH dużym zainteresowaniem cieszą się uczelnie takie 

jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika 

Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska. 

 
Popularne kierunki studiów w ramach programu MOSTECH, które wybierają studenci 

 to: budownictwo, chemia, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, 

logistyka, zarządzanie.  

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE MOSTECH? 
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MOSTECH oferuje uczelnie, które realizują kierunki kształcenia o profilu technicznym, 

więc łatwo jest dopasować przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej, w celu 

eliminacji różnic programowych z tymi, które są dostępne w WAT. 

Udział w programie MOSTECH umożliwia zdobycie cennego doświadczenia oraz 

wyposaża w nowe umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.  

Program MOSTECH pozwala na zwiększenie elastyczności studiów – na innych 

uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej 

oraz wybrać sobie dodatkowe, związane  z zainteresowaniem zajęcia dydaktyczne. 

Taki wyjazd jest także dobrą możliwością nawiązania kontaktu ze specjalistami 

 w danej dziedzinie, pracującymi w innym ośrodku naukowym. 
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KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMU MOSTECH  

mgr Natalia Pykacz 

Dział Organizacji Kształcenia 

budynek 100, pokój 75 tel. 261 839 316 

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

 

 

 

 

 

 

www.kaut.agh.edu.pl 
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