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Kryteria do złożenia aplikacji do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM 

podane przez poszczególne Wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

 

L.p. 

Nazwa 

Wydziału/Oddziału 
Kierunek/Specjalność Kryteria 

1. 

 

Wydział Lekarski 

 

 

- Lekarski 

a) średnia ze studiów 4,0 i powyżej; 

b) zaświadczenie  o czynnym udziale w Studenckim Kole Naukowym; 

c) oświadczenie studenta o braku wszczętego postępowania wyjaśniającego i 

dyscyplinarnego oraz o niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym; 

d) w Programie MOSTUM nie może uczestniczyć student ostatniego semestru studiów.  

2.  
Wydział 

Lekarsko-Stomatologiczny 

 

- Higiena  stomatologiczna 

- Lekarsko-dentystyczny 

- Techniki dentystyczne   

         

3. 

 

Wydział Medyczny 

 

 

- Audiofonologia                                 

z protetyką słuchu 

- Elektroradiologia 

 

4.  Wydział Medyczny - Fizjoterapia  

 

a) wysokość średniej ocen, osiągnięta przez studenta w roku akademickim  

poprzedzającym bezpośrednio okres studiów w ramach programu (nie niżej niż 4,5);   

b) udokumentowane zaświadczenie  o czynnym udziale w Studenckim Kole Naukowym 

(lista wystąpień na konferencjach, prezentacje, opublikowane streszczenia etc.); 

c) oświadczenie studenta o braku wszczętego postępowania wyjaśniającego i 

dyscyplinarnego oraz o niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym;  

d) w Programie MOSTUM nie może uczestniczyć student ostatniego semestru studiów. 
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5. 

 

Wydział Farmaceutyczny 

 

- Analityka medyczna 

- Farmacja 

 
a) średnia ze studiów nie niższa niż 4,0; 

b) zaświadczenie  o czynnym udziale w Studenckim Kole Naukowym; 

c) uzasadnienie wyboru Wydziału Farmaceutycznego WUM do realizacji części 

programu; 

d) oświadczenie studenta o braku wszczętego postępowania wyjaśniającego i 

dyscyplinarnego oraz o niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym; 

e) w Programie MOSTUM nie może uczestniczyć student ostatniego semestru 

studiów. 

                                                                                                             

6.  Wydział Nauk o Zdrowiu 

- Dietetyka 

- Pielęgniarstwo 

- Położnictwo 

- Ratownictwo medyczne 

- Zdrowie publiczne 

 

a) średnia ocen z ubiegłego roku  4,0 i powyżej 

b) zaświadczenie  o czynnym udziale w Studenckim Kole Naukowym; 

c) zgoda na przyjęcie max na okres 1 semestru 

d) oświadczenie studenta o braku wszczętego postępowania wyjaśniającego i 

dyscyplinarnego oraz o niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym; 

e) w Programie MOSTUM nie może uczestniczyć student ostatniego semestru 

studiów. 

 

 

  

 


