Informacje uzyskasz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
tel. (25) 644 20 45

e-mail: bp@ap.siedlce.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
tel. (12) 662 42 94

e-mail: ujablonska@ur.krakow.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
tel. (81) 445 68 85

e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
tel. (61) 848 70 09

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
tel. (91) 449 47 17

e-mail: edyta@zut.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
tel. (22) 593 10 30

e-mail: teresa_szajkowska@sggw.pl
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SZANSA
NA STUDIA
W INNEJ
UCZELNI PARTNERSKIEJ
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. (71) 320 51 04

e-mail: dos@up.wroc.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
tel. (52) 374 93 97

e-mail: kosmeja@utp.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
tel. (89) 523 34 23

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

MostAR to program wymiennego kształcenia
studentów
ZałoŜenia programu MostAR

Stypendia
W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR,
przysługujące studentowi stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i
inne, wypłaca uczelnia macierzysta.

Program MostAR jest ofertą kształcenia w uczelniach
partnerskich w Polsce.
Adresowany jest do studentów, którzy część studiów chcą realizować
poza macierzystą uczelnią.

Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do opłaty za korzystanie z
miejsca w domu studenckim uczelni przyjmującej przez jeden
semestr.

Studia w ramach programu MostAR moŜe podjąć student:
• po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach I stopnia
• po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach
jednolitych magisterskich
• po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach II stopnia

Podania o studia w wybranej uczelni naleŜy składać u
koordynatorów programu MostAR w uczelniach macierzystych w działach
nauczania, dydaktyki lub spraw studenckich w terminie minimum 6 tyg.
przed rozpoczęciem studiów.
W przypadku duŜego zainteresowania studiami w danej uczelni
na określonym kierunku studiów, przekraczającego moŜliwości przyjęcia
przez daną uczelnię student moŜe otrzymać propozycję wyjazdu do innej
uczelni prowadzącej kształcenie na tym samym kierunku.

W ramach tego programu student ma moŜliwość:
• odbycia rocznych lub semestralnych studiów w wybranej
uczelni,
• wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące w danej uczelni
programy studiów zgodnie z kierunkiem kształcenia i swoimi
zainteresowaniami,
• studiować w ramach indywidualnego programu róŜne
przedmioty wybrane z róŜnych semestrów danego kierunku
studiów lub kierunku pokrewnego.

Zaliczanie odbytych studiów
Program, według którego student będzie odbywał studia,
powinien być zbieŜny z programem w uczelni macierzystej i powinien
zapewnić uzyskanie ok. 30 punktów ECTS w semestrze.
Zaliczenie semestru odbywa się w oparciu o przyjęty system zaliczeń
w danej uczelni.
Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami
potwierdza prowadzący zajęcia i dziekan wydziału, na którym student
studiował.
Zaliczenia semestru dokonuje dziekan uczelni macierzystej
Uzyskane wyniki z egzaminów w trakcie studiów w wybranej
uczelni są uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen za dany rok
studiów, jak równieŜ z całego okresu studiów zgodnie z zasadami
obowiązującymi w danej uczelni.
Informacja o odbytych studiach znajduje odzwierciedlenie w
suplemencie do dyplomu.

Terminy i miejsce składania podań

Biuro Most-AR-u
Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu i siedzibą
Biura MostAR-u jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Biuro MostAR-u pośredniczy między uczelniami w uzgadnianiu
programów nauczania dla poszczególnych studentów.
Biuro MostAR-u do 30 czerwca i 31 stycznia, informuje
uczelnie o zakwalifikowaniu studentów na studia i o decyzji tej
powiadamia zainteresowanych studentów.
_______________________________________________________
Więcej informacji o programie MostAR, drukach do pobrania, oraz
miejscach oferowanych przez poszczególne uczelnie znajdziesz na
stronach internetowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
www.sggw.pl
Biuro MostAR – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Biuro Spraw Studenckich, pok.8
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa,
tel. (22) 59 310 28
e-mail: teresa_szajkowska@sggw.pl, bss@sggw.pl

