Zarządzenie Nr 16/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zasad wymiany studentów studiów stacjonarnych w ramach
Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
realizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 roku,
poz. 1842, z późn. zm.) i Porozumienia Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie
programu MOSTUM, ustala się zasady wymiany studentów w ramach realizacji przedmiotowego Programu:

INFORMACJE OGÓLNE
§1
1. Podstawowe zasady wymiany studentów Uczelni Medycznych w ramach programu MOSTUM
określa Porozumienie Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce.
2. Do udziału w Programie MOSTUM uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych, co najmniej
II roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru
studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem studentów przebywających na urlopie dziekańskim
bądź innym wynikającym z Regulaminu Studiów.
3. W Programie nie może uczestniczyć student ostatniego semestru studiów I lub II stopnia
oraz student ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich.
4. Okres uczestnictwa w Programie może trwać 1 semestr lub 1 rok akademicki.
5. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej Uczelni jest zaliczenie przez niego
odpowiednio poprzedzającego semestru lub roku studiów w macierzystej uczelni.
6. Postępowanie kwalifikacyjne studentów do Programu odbywa się w ramach limitu miejsc
i w terminach określonych przez Uczelnię.
7. Kształcenie w Uczelni przyjmującej odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy
studiów.
8. Uczelnia macierzysta ma obowiązek umożliwienia studentowi zrealizowania różnic
programowych.
§2
1. Uczelnia przyjmująca rezerwuje, w miarę możliwości, w domu studenckim miejsca
dla studentów przyjeżdżających.
2. Studenci mogą otrzymywać stypendia wyłącznie w Uczelni macierzystej.
3. Wyniki egzaminów i zaliczeń uzyskane w trakcie studiów w uczelni przyjmującej w Lublinie są
brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen za dany rok akademicki oraz średniej z całego
toku studiów.
§3
1. Koordynacją spraw związanych z realizacją Programu zajmuje się w Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie Koordynator Uczelniany MOSTUM.
2. Obsługę administracyjną Koordynatora prowadzi Dział Kształcenia do obowiązków, którego
należy m.in.:
a) zbieranie informacji z Wydziałów o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach
studiów,
b) zgłaszanie do Uczelni koordynującej Program MOSTUM, w formie pisemnej oraz
elektronicznej, informacji o liczbie miejsc oferowanych w jego ramach, w podziale
na poszczególne kierunki wraz z zasadami rekrutacji w terminie do 30 marca każdego roku,
c) informowanie Uczelnianego Koordynatora Programu o wynikach postępowania
kwalifikacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

d) zamieszczanie na stronie internetowej Uczelni informacji o miejscach dostępnych
na poszczególnych kierunkach studiów oraz innych informacji związanych z organizacją
Programu.
3. Uczelniany Koordynator corocznie przedkłada do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Kształcenia
propozycję liczby miejsc w Programie dla poszczególnych kierunków.
WYSYŁANIE STUDENTÓW
§4
1. Student zakwalifikowany do uczestnictwa w ramach Programu MOSTUM musi spełniać
następujące kryteria formalne:
a) posiadać status studenta studiów stacjonarnych, który studiuje co najmniej na drugim roku
studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub drugim semestrze studiów
drugiego stopnia,
b) nie może przebywać na urlopie wynikającym z Regulaminu studiów.
2. W przypadku wystąpienia różnic programowych wynikających z udziału w Programie, student
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie realizuje je na warunkach określonych w odrębnych
przepisach wewnętrznych UM w Lublinie.
PRZYJĘCIA STUDENTÓW
§5
1. Postępowanie kwalifikacyjne studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie odbywa
się:
a) na semestr letni w terminie od 1 grudnia do 3 stycznia,
b) na semestr zimowy lub na rok akademicki w terminie od 1 maja do 1 czerwca.
2. Warunkiem zakwalifikowania studenta do udziału w Programie jest:
a) złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w ust. 1, według wzoru
stanowiącego załącznika nr 1, który należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym
na adres:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Aleje Racławickie 1
20-059 LUBLIN
b) złożenie zaświadczenia o zaliczeniu odpowiednio semestru bądź roku akademickiego
poprzedzającego okres przyjęcia studenta do Programu (potwierdzonego przez Dziekana bądź
osobę upoważnioną w Uczelni macierzystej) w terminach do dnia 5 lutego w przypadku
aplikacji na semestr letni lub do dnia 30 czerwca w przypadku aplikacji na semestr zimowy
lub cały rok akademicki,
c) złożenie zaświadczenia ze średnią ocen studenta odpowiednio za semestr lub rok akademicki
(nie niższą niż 4.00) uzyskaną w Uczelni macierzystej w terminach określonym w pkt. b).
3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie wniosek nie
podlega rozpatrzeniu.
4. Student w ramach Programu realizuje indywidualny program zajęć, zgodnie z porozumieniem
w sprawie zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 2, zaakceptowany przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie oraz Uczelnię macierzystą.
5. Po każdym semestrze student otrzymuje wykaz zaliczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3
podpisany przez właściwego Dziekana Uczelni przyjmującej.
§6
1. Dziekan powołuje Komisję Wydziałową, która dokonuje kwalifikacji studentów do Programu
na podstawie uzyskanej przez studenta średniej ocen, a w przypadku identycznej średniej ocen
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dodatkowo z uwzględnieniem oceny aktywności udziału w studenckich kołach naukowych
bądź organizacjach studenckich.
2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, po potwierdzeniu przez Dziekana i Uczelnianego
Koordynatora MOSTUM, są przekazywane do Działu Kształcenia.
§7
1. Student realizuje na określonym Wydziale program studiów zgodnie z podpisaną umową.
2. Student przyjęty na studia w ramach Programu MOSTUM ma prawo do korzystania z miejsc
w domach studenckich wg stawek obowiązujących studentów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.
§8
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 - procesu kształcenia, 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
programie. Zgoda jest ważna w czasie realizacji procesu rekrutacji. Dane nie będą przedmiotem
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa. Będą one przetwarzane wyłącznie w okresie obowiązywania zgody,
zaś w przypadku zakwalifikowania do udziału w programie, również w okresie obowiązywania
umowy o udział w programie MOSTUM, w oparciu o tę umowę. Będą one przetwarzane także
w okresie 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania do udziału
w programie w okresie kształcenia i po jego zakończeniu, do celów archiwalnych
lub statystycznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz
odwołania zgody w dowolnym momencie, ma prawo również złożyć skargę do organu
nadzorczego, tj. na dzień wyrażenia zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie
podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl
§9
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 121/2011 Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zasad wymiany
studentów studiów stacjonarnych w ramach Programu Mobilności Studentów Uczelni
Medycznych MOSTUM realizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
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