
Zarządzenie Nr 59/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie zasad wymiany studentów studiów stacjonarnych w ramach Programu Mobilności 

Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM realizowanego  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt. 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku, w związku z porozumieniem rektorów uczelni medycznych zrzeszonych w KRAUM 

z dnia 28 czerwca 2021 roku dotyczącym realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni 

Medycznych – MOSTUM zarządza się, co następuje: 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

Podstawowe zasady wymiany studentów uczelni medycznych w ramach Programu Mobilności 

Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM, zwanego dalej “Programem” określa Regulamin 

Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM) stanowiący Załącznik nr 1 do 

Porozumienia rektorów uczelni medycznych z dnia 28 czerwca 2021 r., udostępniony na stronie: 

http://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/program-mostum/ 

 

§ 2 

1. Koordynacją spraw związanych z realizacją Programu zajmuje się w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie Uczelniany Koordynator MOSTUM. 

2. W zakresie obsługi administracyjnej Programu Uczelnianego Koordynatora wspiera Centrum 

Edukacji Medycznej, zwane dalej CEM. 

3. Do zadań CEM w zakresie obsługi administracyjnej Programu należy w szczególności:  

1) zbieranie informacji z Wydziałów o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych 

kierunkach studiów; 

2) zgłaszanie do Koordynatora Programu MOSTUM w formie pisemnej oraz elektronicznej, 

informacji o liczbie miejsc oferowanych w ramach Programu, w podziale na poszczególne 

kierunki, oraz o zasadach rekrutacji w terminie do 30 marca każdego roku poprzedzającego 

rekrutację; 

3) informowanie Uczelnianego Koordynatora MOSTUM Uczelni macierzystej studenta 

o wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie; 

4) zamieszczanie na stronie internetowej Uczelni informacji o miejscach dostępnych na 

poszczególnych kierunkach studiów oraz innych informacji związanych z organizacją 

Programu. 

4. Uczelniany Koordynator MOSTUM corocznie przedkłada do zatwierdzenia Prorektorowi 

ds. Kształcenia i Dydaktyki propozycję liczby miejsc w Programie dla poszczególnych 

kierunków. 

 

WYSYŁANIE STUDENTÓW  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 

§ 3 

1. Student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie aplikuje o udział w Programie zgodnie 

z warunkami i w trybie określonym przez Uczelnię przyjmującą. 

2. Zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych udostępniane są na stronach 



internetowych Uczelni przyjmujących. 

3. Formularz zgłoszeniowy musi zostać zaopiniowany przez Dziekana Wydziału UML, a następnie 

złożony w CEM w celu uzyskania opinii Uczelnianego Koordynatora MOSTUM. 

4. Student realizuje program kształcenia zgodnie z Indywidualnym Programem Zajęć, 

zaakceptowanym przez Dziekana właściwego Wydziału UML oraz Uczelnię przyjmującą, 

w ramach standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach. 

5. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. 

6. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan Wydziału 

Uczelni przyjmującej. 

7. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Wydziału Uczelni macierzystej, 

bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec każdego semestru. 

8. Studenci jednolitych studiów magisterskich nie mogą odbywać studiów w ramach Programu 

MOSTUM w ostatnim roku studiów, a studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia 

w ostatnim semestrze studiów. 

 

PRZYJMOWANIE STUDENTÓW 

DO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 

§ 4 

1. Student może aplikować do Programu w ramach tego samego kierunku studiów i formy 

kształcenia, na których odbywa kształcenie w Uczelni macierzystej. 

2. Student nie może aplikować do Programu na ostatni semestr studiów. 

3. Student może aplikować do Programu, jeżeli w Uczelni macierzystej: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

albo pierwszy semestr studiów drugiego stopnia; 

2) uzyskał zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego rok lub semestr, który będzie 

realizował w Uniwersytecie w ramach Programu; 

3) nie jest studentem ostatniego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź 

studentem ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich; 

4) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0; 

5) posiada status studenta oraz: 

a) nie przebywa na urlopie od zajęć udzielonym zgodnie z Regulaminem studiów, 

b) nie toczy się wobec niego postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną. 

4. Rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie odbywa się w okresie  

od 1 maja do 1 czerwca roku akademickim poprzedzającym wymianę w ramach Programu. 

5. Warunkiem zakwalifikowania studenta do udziału w Programie jest złożenie w terminie 

określonym w ust. 4: 

1) formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, 

który należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: UNIWERSYTET 

MEDYCZNY W LUBLINIE, Centrum Edukacji Medycznej, Aleje Racławickie 1, 20-

059 Lublin; 

2) zaświadczenia o średniej ocen studenta z dotychczasowego okresu studiów, co najmniej 4,0 

uzyskanej w Uczelni macierzystej oraz średniej ocen uzyskanej za ostatni zaliczony semestr 

studiów (dotyczy zamkniętych okresów zaliczeniowych); 

3) zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta oraz potwierdzenia przez Uczelnię macierzystą, 

że student: 

a) nie przebywa na urlopie od zajęć udzielonym zgodnie z Regulaminem studiów, 

b) nie toczy się wobec niego postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną. 

6. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie wniosek nie 

podlega rozpatrzeniu. 



7. Po zakończeniu okresu rekrutacji Dziekan właściwego Wydziału powołuje Komisję 

Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji studentów do Programu na podstawie uzyskanej przez 

studenta średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów, a w przypadku studentów z taką samą 

średnią ocen, dodatkowo z uwzględnieniem średniej ocen uzyskanej za ostatni zaliczony semestr 

studiów. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia. 

8. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przekazywane są do Centrum Edukacji Medycznej. 

9. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest do studenta oraz Uczelnianego 

Koordynatora Uczelni macierzystej studenta przez pracowników Centrum Edukacji Medycznej. 

10. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie, student zobligowany jest do 

dostarczenia do Dziekanatu właściwego Wydziału zaświadczenia z Uczelni macierzystej 

o zaliczeniu odpowiednio semestru lub roku poprzedzającego wymianę w ramach Programu oraz 

porozumienia o Indywidualnym Programie Zajęć (Załącznik Nr 2), zaakceptowanego przez 

Uczelnię przyjmującą – Dziekana właściwego Wydziału UML oraz Uczelnię macierzystą. 

11. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, oznacza rezygnację 

z udziału w Programie, a porozumienie o programie zajęć uznaje się za niezawarte. 

 

§ 5 

1. Student realizuje na określonym Wydziale program studiów zgodnie z podpisanym 

porozumieniem o programie zajęć w oparciu o przyjęty system ECTS. 

2. Po każdym semestrze student otrzymuje wykaz zaliczeń, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 3, podpisany przez właściwego Dziekana Uczelni przyjmującej. 

3. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Uczelni macierzystej, bądź osobę 

przez niego uprawnioną, na koniec każdego semestru.  

 

§ 6 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie w związku z realizacją Programu MOSTUM gromadzi dane 

osobowe jako administrator danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w stosunku do osób 

zakwalifikowanych do udziału w programie, a także celach statystycznych i archiwalnych, 

w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie 

danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu przetwarzania danych. Brak 

podania danych uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie 

w  Programie. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom 

zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. fakt, że jest to niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba zgłaszająca się do udziału w Programie oraz działań 

na jej żądanie przed jej zawarciem. 

3. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: iod@umlub.pl . 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie ma Regulamin Programu 

Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM, o którym mowa w § 1. 

 

§ 8 

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

31 stycznia 2017 roku w sprawie zasad wymiany studentów studiów stacjonarnych w ramach 

mailto:iod@umlub.pl


Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM realizowanego w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


