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Program Most

Program Most

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragn? realizowa? swoje zainteresowania naukowe poza
macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a tak?e zaliczenie co
najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozosta?e przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym
polskim Uniwersytecie bior?cym udzia? w programie. System Mobilno?ci Studentów wzorowany jest na programie
Erasmus.
Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022: 31 pa?dziernika - 30 listopada 2021!

1. aby wzi?? udzia? w rekrutacji, nale?y za?o?y? konto w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów https://irkmost.amu.edu.pl [1]
2. w Systemie znajdziecie ofert? kierunków – ?mia?o korzystajcie z najró?niejszych filtrów – mo?liwe jest
wyszukiwanie wed?ug klucza nazwy kierunku, stopnia studiów, Uczelni i wielu innych
3. po za?o?eniu konta, wybraniu kierunku (kierunków), system wygeneruje dla Was podanie (wniosek), który
nale?y wydrukowa? i podpisa?
4. teraz – bardzo wa?na informacja! – z racji, ?e ka?da Uczelnia w odmienny sposób zorganizowa?a swoje
funkcjonowanie w dobie ogranicze? zwi?zanych z pandemi? koronawirusa, prosimy zapozna? si? z
wytycznymi, które zosta?y przyj?te. W tym celu skontaktujcie si? z Koordynatorem Programu z Waszej
uczelni. Tutaj znajdziecie dane kontaktowe do poszczególnych
Osób: http://most.amu.edu.pl/.../program-most/kim-sa-koordynatorzy [2]
W ten sposób dowiecie si?, jak dostarczy? podanie (na przyk?ad przes?a? skan mejlowo, umie?ci? je w
skrzynce podawczej, dostarczy? osobi?cie itp.). I pami?tajcie, Uniwersytecka Komisja Kszta?cenia jest
organem prowadz?cym Program MOST – w jej imieniu odpowiadamy na Wasze pytania dotycz?ce kwestii
regulaminowych, technicznych pomagamy rozwi?zywa? problematyczne kwestie, doradzamy. Jednak
chcecie wyjecha? na jedn? konkretn? Uczelni? i tak?e jednej konkretnej Uczelni jeste?cie Studentami. A
wi?c pytania dotycz?ce organizacji kszta?cenia, ró?nic programowych, obiegu dokumentów i inne, kierujcie
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zawsze do Koordynatorów Uczelnianych.
5. ostatnia kwestia, ale szalenia wa?na Wyniki rekrutacji poznacie 20 wrze?nia – b?d? one oczywi?cie
dost?pne na Waszych kontach w Systemie IRK MOST.
Zapraszamy serdecznie do udzia?u w Programie i odwiedzenia strony www.most.amu.edu.pl [3]. Znajdziecie tam
ogrom informacji dotycz?cych tego, kto mo?e wyjecha? na MOST, jakie s? etapy rekrutacji czy kryteria kwalifikacji.
wi?cej na stronie most - sprawd? [4]
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