
 

Rekrutacja  na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 

KROK 1 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU MOST na stronie: 

https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2020Z/ 

KROK 2 

 

ZAŁÓŻ KONTO lub zaloguj się do systemu IRK MOST 

(https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)  

KROK 3 

 

WYBIERZ KIERUNEK/KIERUNKI w uczelni, na której chcesz realizować 

program wymiany MOST. 

PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków. 

KROK 4 

 
Jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące szczegółowego charakteru studiów 

doktoranckich  lub  programu kształcenia w Szkole Doktorskiej na danej uczelni, 

możliwości prowadzenia kwerend bibliotecznych, prac laboratoryjnych i in. oraz spraw 

bytowych – zakwaterowania w akademiku   

skontaktuj się z Uniwersyteckim Koordynatorem potencjalnej uczelni 

przyjmującej  

LISTA KOORDYNATORÓW UNIWERSYTECKICH PROGRAMU MOST na stronie: 

http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy 

KROK 5 

 

Uzyskaj pozytywną opinię opiekuna naukowego/promotora  (może  być 

w formie skanu), zawierającą charakterystykę Twojej  dotychczasowej działalności 

naukowo-badawczej   oraz zgodę na uczestnictwo w programie MOST, a także 

wskazanie celów do zrealizowania w ramach programu MOST.     

KROK 6 

 

Wygeneruj,  wydrukuj i podpisz wniosek. Uzyskaj na wniosku  akceptację 

kierownika  studiów doktoranckich lub kierownika kolegium  doktorskiego 

(wyjątkowo istnieje możliwość dołączenia skanu opinii). Zeskanuj wniosek 

http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy


i prześlij wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora na adres mailowy do 

Uczelnianego Koordynatora Uniwersytetu Wrocławskiego (e-mail: 

marzena.leszczyńska@uwr.edu.pl) w terminie  do 16 września br. 

KROK 7 

Uczelniany Koordynator UWr poinformuje Ciebie mailem zwrotnym 

o otrzymaniu wniosku i opinii, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku. 

KROK 8 

Następnie wniosek zostanie przedstawiony przez Uczelnianego Koordynatora 

UWr do zaopiniowania Prorektorowi ds. nauczania. 

KROK 9 

O uzyskaniu pozytywnej opinii zostaniesz poinformowany(a) przez 

Uczelnianego Koordynatora  UWr w wiadomości mailowej. 

KROK 10 

Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane przez Uczelnianego 

Koordynatora UWr do systemu IRK. 

KROK 11 

Uczelniany  Koordynator  UWr prześle skan wniosku  z opinią opiekuna  

naukowego/promotora do Uczelnianego Koordynatora  uczelni przyjmującej, 

gdzie zostanie podjęta decyzja o przyjęciu na program MOST. 

KROK 12 

Decyzja w sprawie  przyjęcia na program MOST będzie dostępna na Twoim 

indywidualnym koncie  w programie IRK  - 30 września br. 

PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST MASZ OBOWIĄZEK 

PODPISANIA POZORUZMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ (do pobrania na stronie: 
http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/dokumenty-do-pobrania) 

 

REZYNGNACJA Z UDZIAŁU  

Możesz zgłosić rezygnację z udziału w programie MOST. Jesteś zobowiązany(a) uczynić to 

pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ogólnopolskiego koordynatora 

programu MOST Pauliny Kaźmierczak: pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Biura: 

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna  
ul. Wieniawskiego 1  

61-712 Poznań 

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności 

uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia kwalifikacji. 

Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, w dokumentach, zarówno uczelni 

macierzystej, jak i przyjmującej, będziesz figurować jako uczestnik programu MOST. Tym 

samym może to spowodować niemożność zaliczenia roku akademickiego na uczelni 

macierzystej, gdyż porozumienie o programie zajęć, które   podpisałeś(aś), jako wciąż 

obowiązujące, nie zostanie zrealizowane. Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy   

otrzymasz potwierdzenie jej przyjęcia wysłane na adres e-mail (podany w formularzu 
rejestracji do systemu IRK MOST) przez  pracownika Biura UKA. 

 

 

mailto:marzena.leszczyńska@uwr.edu.pl
http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/rezygnacjadoc
mailto:pkaz@amu.edu.pl


ZAKOŃCZENIE WYMIANY  

Wyjazd w ramach programu powinien zakończyć się uzyskaniem dokumentu 

poświadczającego realizowane przez Ciebie zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i 

in. Poświadczenie musi zostać wystawione przez kierownika studiów doktoranckich lub 

osobę sprawującą nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej.  

Po powrocie na uczelnię macierzystą, masz obowiązek przedstawić kierownikowi studiów 

doktoranckich lub kierownikowi kolegium doktorskiego dokument poświadczający 

zakończenie uczestnictwa w programie MOST. Kierownik studiów doktoranckich lub  

kierownik  kolegium doktorskiego po zapoznaniu się z jego treścią podejmie decyzję, czy   

wywiązałeś(aś)się ze zobowiązań zawartych przed wyjazdem.  

 

Uczestniczka/Uczestnik wymiany w ramach programu MOST otrzymuje certyfikat 

zaświadczający o uczestnictwie. 

http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/zakonczeniedoc

