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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ....................................................................................... 44 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 55 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ............................................................................................. 56 
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Forma studiów: stacjonarne .......................................................................................................... 57 
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I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie  
 
1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie może się ubiegać wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów na kierunku 
administracja zaliczył pierwszy bądź drugi rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. Przeniesienie 
na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest zatem możliwe wyłącznie na drugi 
lub, odpowiednio, na trzeci rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie 
przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen. 
 

2. Kierunek studiów: antropozoologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie na studia dzienne z innej uczelni mogą ubiegać się tylko studenci studiów dziennych 
zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. 
 
Warunkiem dopuszczenia do procedury rekrutacyjnej jest poświadczone ukończenie co najmniej dwóch 
semestrów studiów i uzyskanie z dotychczasowego toku studiów średniej ocen 4,5 przy maksymalnej 
ocenie 5. W przypadku kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba 
zdanych egzaminów. 
 
Dziekan właściwy dla nowego kierunku studiów ustala obowiązki wynikające z różnic programowych. 
 

3. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Podjęcie studiów na kierunku archeologia w ramach studiów pierwszego stopnia w trybie przeniesienia 
z innej uczelni (posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek archeologia) 
jest możliwe dla studentów, którzy wypełnili obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
macierzystej uczelni i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.  
Wymagana jest również 60% zgodność programu dotychczasowych studiów z programem na kierunku 
archeologia realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim.  
 

4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

Podjęcie studiów na kierunku Archaeology (Studies in English) z językiem wykładowym angielskim, w 
ramach studiów pierwszego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest możliwe dla studentów, 
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którzy wypełnili obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w macierzystej uczelni i uzyskali 
średnią ocen co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów (w przeliczeniu na polski system ocen).  
Wymagana jest również 60% zgodność programu dotychczasowych studiów z programem na kierunku 
Archaeology (Studies in English) realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim oraz certyfikat 
znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  

 
5. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

6. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone w 
regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata z 
dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie  
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki 
 

7. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni na studia artes liberales jest średnia 
z dotychczasowego toku studiów minimum 4,0. W przypadku osób z identyczną średnią pod uwagę 
brana będzie liczba zdanych egzaminów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności 
studiów ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.  
 

8. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  
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 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

 rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
 

9. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

10. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
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2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

11. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, 
spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na bioinformatyce lub kierunku 
pokrewnym w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych w innej 
uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów 
obowiązywały studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję 
podejmuje Dziekan. 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie studiów równoległych lub przeniesienia z innej 
uczelni składają następujące dokumenty: 

 podanie;  

 życiorys; 

 wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni 
macierzystej; 

 zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów. 
Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego 
pracownika naukowego. 
 

12. Kierunek studiów: biologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
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13. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
 

14. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
 

15. Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów 
(minimum 4,0). 
 

16. Kierunek studiów: chemia medyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów 
(minimum 4,0).  
 

17. Kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów 
(minimum 4,0).  

 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
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rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

19. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności 
planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na 
ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą 
liczbę różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane 
przez dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów 
obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), 
zaświadczenie o liczbie zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

20. Kierunki studiów: 
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach ukończyli przynajmniej I rok studiów 
I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową będącą podstawą 
przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę: 
a) uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia 

WNE (wystawia się jedną z ocen: 30, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego, 20, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 10, 
jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach); 

b) średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4, 
zgodnie z wzorem: (średnia kandydata)*6. Średnia powyżej 5,0 jest traktowana jako średnia 5,0; 

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE, zgodnie 
z wzorem [(liczba punktów ETCS kandydata)/(liczba punktów ETCS na I roku studiów dziennych I 
stopnia WNE UW)]*30; 
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d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny (0-
4 pkt., punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych 
doświadczeń edukacyjnych i zawodowych), opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje (0-3 
pkt.), list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas 
wcześniejszych studiów (0-3 pkt.), punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną 
przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą 
edukacyjną/zawodową kandydata). 

 
Łącznie można uzyskać 100 punktów. 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 

21. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

22. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Podstawą kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów 
(minimum 4,0). 
 

23. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem przyjęcia jest ukończony I rok studiów w macierzystej jednostce. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt. Minimalna liczba punktów potrzebna 
do zaliczenia rozmowy wynosi 11.  
 
Elementy brane pod uwagę: 

 umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów; 

 znajomość literatury przedmiotu z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, a także związanej z 
zainteresowaniami kandydata – max. 5 punktów; 

 dokonania (aktywność w studenckich projektach naukowo-badawczych) – max. 5 punktów; 

 plany związane ze studiami w IEiAK – max. 5 punktów.  
 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zależności od zainteresowań kandydata antropologią i etnologią, a także 
stopniem zaawansowania w toku studiów.  
 

24. Kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

25. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na kierunek europeistyka na zasadzie przeniesienia 
muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku europeistyka. Warunkiem przyjęcia 
jest uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów nie niższej niż 4,0 oraz przedstawienie karty 
przebiegu studiów. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa 
obejmująca kandydatów ze średnią nie niższą niż 4,0 z toku studiów.  

 
26. Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

 rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
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27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

Studia w języku angielskim 
 
Przyjęcie z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do 
uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
Termin złożenia dokumentów: do 28 czerwca 2019 r. 
 

28. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, wymagana średnia co 
najmniej 4,0 (z ostatniego roku studiów). Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną obejmującą wiedzę  
o kulturze krajów bałtyckich oraz w wypadku przeniesień na rok II wymagana jest znajomość języka 
litewskiego na poziomie A2, na III rok – znajomość języka litewskiego na poziomie B1 i języka 
łotewskiego na poziomie A2. 
 

29. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem ubiegania się o przeniesienie jest zaliczenie w terminie wszystkich egzaminów  
i otrzymanie zaliczeń na macierzystej uczelni studenta oraz uzyskanie w danym roku studiów średniej 
(z egzaminów i zaliczeń na ocenę) nie niższej niż 3,5. 
Studenci przeniesieni z innej uczelni są wpisywani na listę studentów po akceptacji Prodziekana ds. 
Studenckich i Dydaktyki i są zobowiązani do wyrównania różnic programowych. 
Student ubiegający się o przeniesienie jest zobowiązany złożyć dokument poświadczający zaliczenie 
roku oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 
 

30. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań 
wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału 
Polonistyki. 
 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen.  
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31. Kierunek studiów: filologia nowogrecka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie jest średnia z dotychczasowego toku studiów 
minimum 4,0 oraz znajomość języka nowogreckiego na odpowiednim dla danego roku poziomie 
(kandydat może złożyć egzamin z języka nowogreckiego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich 
WAL). W przypadku osób z identyczną średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów. 
Dziekan ustala obowiązki wynikające z różnic programowych. 
 

32. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań 
wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału 
Polonistyki. 
 

33. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym lub niestacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze 
wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień 
podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.  
 

34. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów: 
- średnia ocen ze studiów – powyżej 4,0, w tym co najmniej ocena 4 z języka francuskiego (PNJF), 
- liczba przedmiotów do uzupełnienia – maksymalnie 4 przedmioty. 
O zakwalifikowaniu do grupy z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub z francuskim od 
podstaw decyduje Zastępca dyrektora ds. studenckich na podstawie dotychczasowego przebiegu 
studiów romanistycznych kandydata oraz jego wyników w nauce. 
 

35. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
Grupa „Francuski od postaw” 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów: 
- średnia ocen ze studiów – powyżej 4,0, w tym co najmniej ocena 4 z języka francuskiego (PNJF), 
- liczba przedmiotów do uzupełnienia – maksymalnie 4 przedmioty. 
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36.  Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, starający się o przyjęcie na studia  
I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej w trybie przeniesienia z innych uczelni, są przyjmowani na 
podstawie średniej ocen nie niższej niż 4,0, uzyskanej w okresie dotychczasowych studiów, 
poprzedzających przyjęcie na studia w trybie przeniesienia, oraz pozytywnego zaliczenia (co najmniej 
na ocenę dobrą) egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości zgodnym 
z programem studiów. 
 
Forma egzaminu: pisemny i ustny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego 
 
Egzamin obejmuje: 

 część pisemną z leksyki i gramatyki,  

 część ustną z fonetyki i intonacji. 
 
Osoby przyjęte zobowiązane są zaliczyć różnice programowe z zakresu studiów w określonym terminie.  
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska. 
 

37. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
Decyzja dotycząca przeniesienia studenta z innej uczelni podejmowana jest zgodnie z określonym 
corocznie limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

 średnia ocen z toku studiów, 

 liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 

 termin złożenia wymaganych dokumentów. 
W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata decyduje ranking średnich naukowych 
uzyskanych przez kandydatów w toku studiów. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
filologia ugrofińska, specjalność filologia ugrofińska – język węgierski. 
 

38. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienie z innej uczelni może mieć miejsce od drugiego roku studiów. 
Przeniesienie z innej uczelni dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku. 
O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni ma prawo ubiegać się student, 
który: 
a) ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0; 
b) zdał w Katedrze Italianistyki egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego na poziomie po  
I roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na II rok i na poziomie po II roku studiów 
- dla studentów starających się o przeniesienie na III rok studiów pierwszego stopnia. 
Studentowi podejmującemu studia w Katedrze Italianistyki na zasadzie przeniesienia Kierownictwo 
Katedry wyznacza różnice programowe, z których musi się on wywiązać w podanym terminie. 
Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych 
prowadzonych na uczelniach publicznych. 
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39. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

40. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą ubiegać się kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4.0. Kandydaci mogą zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych.  
 

41. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)   
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą̨ ubiegać się̨ kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią̨ ocen co najmniej 3,5. Kandydaci mogą̨ zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 
 

42. Kierunek studiów: International Studies in Philosophy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

43. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach ukończyli przynajmniej I rok studiów 
I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. Ustala się listę rankingową będącą podstawą 
przyjęć. Przy ustalaniu rankingu brane są pod uwagę: 

1. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat na studia 
WNE (wystawia się jedną z ocen: 30, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego, 20, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 
10, jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w pozostałych przypadkach); 

2. średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa niż 4, 
zgodnie z wzorem: (średnia kandydata)*6. Średnia powyżej 5,0 jest traktowana jako średnia 5,0; 

3. wymiar zajęć (w punktach ECTS) z programu I roku studiów I stopnia w języku polskim WNE, 
zgodnie z wzorem [(liczba punktów ETCS kandydata)/(liczba punktów ETCS na I roku studiów 
dziennych I stopnia WNE UW)]*30; 

4. dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list motywacyjny 
(0-4 pkt., punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu 
dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych), opinia władz jednostki, w której 
kandydat studiuje (0-3 pkt.), list rekomendacyjny od nauczyciela akademickiego, który miał 
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kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów (0-3 pkt.), punkty przyznaje się za opinię 
o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata). 

 
Łącznie można uzyskać 100 punktów. 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 

44. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

45. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku finanse i rachunkowość oraz 
średnią z toku studiów nie niższą niż 4,50. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

46. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku finanse i rachunkowość. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

47. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku finanse i rachunkowość. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
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48. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

 rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
 

49. Kierunek studiów: nauczanie fizyki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

 rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
 

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
fizyka, specjalność: fizyka nauczycielska. 
 

50. Kierunek studiów: geofizyka w geologii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

 rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 

 
51. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek geografia mogą ubiegać się studenci innych uczelni 
kierunku geografia, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia na uczelni, na 
której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
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Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 

52. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek geografia mogą ubiegać się studenci innych uczelni 
kierunku geografia, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia na uczelni, na 
której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 

53. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub 
kierunkach pokrewnych (tzn. takich, gdzie program studiów pokrywa się przynajmniej  
w 50% z programem studiów na Wydziale Geologii UW). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej 
z toku studiów nie niższej niż 4,0. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku 
większej liczby chętnych niż przewiduje limit, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie wartość 
średniej z zaliczonego etapu studiów, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW. 
 

54. Kierunek studiów: geologia stosowana 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3,5 roku 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub 
kierunkach pokrewnych (tzn. takich, gdzie program studiów pokrywa się przynajmniej  
w 50% z programem studiów na Wydziale Geologii UW). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej 
z toku studiów nie niższej niż 4,0. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku 
większej liczby chętnych niż przewiduje limit, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie wartość 
średniej z zaliczonego etapu studiów, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW. 
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55. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Forma egzaminu: ustny 
Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:  
1. Nobelpreisträger des deutschsprachigen Raumes im Bereich der Literatur anhand ausgewählter 

Beispiele 
2. Deutschland nach 1990. Ein Staat zweier Völker nach der Wiedervereinigung(?) 
3. Deutschland, Österreich, die Schweiz – ausgewählte Aspekte der Landeskunde 
4. Künstler des deutschsprachigen Raumes – ihr Leben und Werk anhand ausgewählter Beispiele 
 

56. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się studenci 
innych uczelni kierunku gospodarka przestrzenna, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok 
studiów I stopnia na uczelni, na której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 
3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 

57. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się studenci 
innych uczelni kierunku gospodarka przestrzenna, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok 
studiów I stopnia na uczelni, na której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 
3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 
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 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 

58. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne I stopni, po 
ukończeniu I lub II roku studiów. Warunkiem ubiegania się o przeniesienie jest zaliczenie roku i 
uzyskanie z ostatniego roku studiów średniej nie niższej niż 4,5. Przeniesienie następuje na mocy 
decyzji Dziekana. W wypadku decyzji pozytywnej Dziekan określa, na który rok studiów zostanie 
wpisany przenoszący się student, a także zakres braków programowych i terminy ich uzupełnienia. 
 

59. Kierunek studiów: historia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne (wieczorowe) 
I stopnia, po ukończeniu I lub II roku studiów. Warunkiem ubiegania się o przeniesienie jest zaliczenie 
roku i uzyskanie z ostatniego roku studiów średniej nie niższej niż 4,0. Przeniesienie następuje na mocy 
decyzji Dziekana. W wypadku decyzji pozytywnej Dziekan określa, na który rok studiów zostanie 
wpisany przenoszący się student, a także zakres braków programowych i terminy ich uzupełnienia. 
 

60. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne (zaoczne) I 
stopnia, po ukończeniu I lub II roku studiów. Warunkiem ubiegania się o przeniesienie jest zaliczenie 
roku i uzyskanie z ostatniego roku studiów średniej nie niższej niż 4,0. Przeniesienie następuje na mocy 
decyzji Dziekana. W wypadku decyzji pozytywnej Dziekan określa, na który rok studiów zostanie 
wpisany przenoszący się student, a także zakres braków programowych i terminy ich uzupełnienia. 
 

61. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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62. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie na studia tego samego stopnia lub ze studiów jednolitych magisterskich na studia I stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie, lub 
dla studiów jednolitych magisterskich. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na 
przeniesienie na podstawie niższej średniej. 
 

63. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie na studia tego samego stopnia lub ze studiów jednolitych magisterskich na studia I stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie, lub 
dla studiów jednolitych magisterskich. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na 
przeniesienie na podstawie niższej średniej. 
 

64. Kierunek studiów: iberystyka: hispanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia stacjonarne w trybie przeniesienia. 
 

65. Kierunek studiów: hispanistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 

 
Przyjęcie z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do 
uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
iberystyka, specjalność: hiszpańska. 
 

66. Kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia stacjonarne w trybie przeniesienia. 
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67. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

68. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

69. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, 
spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na informatyce lub kierunku pokrewnym 
w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych w innej uczelni znacząco 
odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów obowiązywały 
studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan. 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie studiów równoległych lub przeniesienia z innej 
uczelni składają następujące dokumenty: 

 podanie;  

 życiorys; 

 wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni 
macierzystej; 

 zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów. 
Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego 
pracownika naukowego. 
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70. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
 

71. Kierunek studiów: kognitywistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą̨ ubiegać się̨ kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią̨ ocen co najmniej 4,0. Kandydaci mogą̨ zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych.  
  

72. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie jest średnia z dotychczasowego toku studiów 
minimum 4,0. W przypadku osób z identyczną średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych 
egzaminów. Dziekan ustala obowiązki wynikające z różnic programowych. 
 

73. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienie możliwe jest na podstawie wyników kandydata na dotychczasowych studiach (minimalna 
średnia 4,0). O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w 
trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich 
zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Warunkiem wstępnym jest uzyskanie przez kandydata średniej 
co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesienia 
podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.  
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych. 
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75. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Student może ubiegać się o przeniesienie z innej uczelni po ukończeniu co najmniej pierwszego roku 
studiów, pod warunkiem, że studiował taki sam kierunek, tj. lingwistykę stosowaną lub pokrewny oraz 
tę samą parę języków. Ponadto program dotychczasowych studiów kandydata musi pokrywać się co 
najmniej w 50% z programem lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Studentów ubiegających się o przeniesienie rekrutuje się na podstawie średniej ze studiów, która nie 
może być niższa niż 4,5. 
W wyjątkowych przypadkach losowych kandydatów do przeniesienia oraz w uzasadnionych 
okolicznościach dziekan ma prawo do podejmowania decyzji na podstawie innych względów, bez 
uwzględniania kryterium średniej ze studiów. 
 

76. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

77. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
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dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

78. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów na kierunku logopedia i które wywiązały się ze 
wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Kandydaci muszą uzyskać pozytywny wynik  
z rozmowy predyspozycyjnej i udokumentować co najmniej 50% zgodności programów studiów. 
Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki. 
 

78a. Kierunek studiów: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów na kierunku logopedia i które wywiązały się ze 
wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Kandydaci muszą uzyskać pozytywny wynik  
z rozmowy predyspozycyjnej i udokumentować co najmniej 50% zgodności programów studiów. 
Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki. 

 
79. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, 
spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na matematyce lub kierunku pokrewnym 
w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych w innej uczelni znacząco 
odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów obowiązywały 
studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan. 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie przeniesienia z innej uczelni składają następujące 
dokumenty: 

 podanie;  

 życiorys; 

 wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni 
macierzystej; 

 zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów. 
Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego 
pracownika naukowego. 
 

80. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, 
która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. 
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81. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie z innej uczelni wyższej na kierunek muzykologia student może ubiegać się po zaliczeniu 
pierwszego lub drugiego roku studiów i zamknięciu rozliczenia roku na kierunku muzykologia. 
Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie średniej ocen z toku studiów minimum 4,0 oraz przedstawienie 
wydanego przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenia o wypełnieniu przez kandydata 
wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w danej jednostce (zaliczeniu roku, 
wywiązaniu się z płatności za studia). Student przeniesiony zobligowany jest do uzupełnienia 
wymaganych przez dziekana różnic programowych. 
 

82. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

O przeniesienie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia z takiego samego lub 
pokrewnego kierunku oraz z kierunku filologia z innych uczelni po uzyskaniu pełnego zaliczenia 
pierwszego roku z zachowaniem formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) za zgodą Kierownika 
Kolegium na podstawie przedstawienia - wydanego przez jednostkę, z której student się przenosi - 
dokumentu poświadczającego odbyte i zaliczone zajęcia w formie karty przebiegu studiów zawierającej 
przedmioty, wraz z ocenami, liczbą godzin oraz punktami ECTS.  
Kandydaci przyjęci na studia w trybie przeniesienia zobowiązani są do wyrównania różnic 
programowych zgodnie z efektami kształcenia. 
 

83. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia z takiego samego lub 
pokrewnego kierunku oraz z kierunku filologia z innych uczelni po uzyskaniu pełnego zaliczenia 
pierwszego roku z zachowaniem formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) za zgodą Kierownika 
Kolegium na podstawie przedstawienia - wydanego przez jednostkę, z której student się przenosi - 
dokumentu poświadczającego odbyte i zaliczone zajęcia w formie karty przebiegu studiów zawierającej 
przedmioty, wraz z ocenami, liczbą godzin oraz punktami ECTS.  
Kandydaci przyjęci na studia w trybie przeniesienia zobowiązani są do wyrównania różnic 
programowych zgodnie z efektami kształcenia. 
 

84. Kierunek studiów: ochrona środowiska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
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85. Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 

Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia. 
 

Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
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lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność arabistyka. 

 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów I stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego (sanskryt, hindi, 
bengalski, tamilski) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. 
Dziekan Wydziału ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza 
się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność indologia. 
 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów I stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2 Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
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Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność iranistyka. 
 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

91. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

92. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów I stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność koreanistyka. 
 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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94. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

95. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność sinologia. 
 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów I stopnia. 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność sinologia. 
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97. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów I stopnia. 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność turkologia. 
 

98. Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalności: hebraistyka, koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Przeniesienie możliwe jest na drugi rok studiów. 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z odpowiedniego języka (hebrajskiego 
/koreańskiego) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan 
Wydziału ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się 
przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa 
wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
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99. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Prodziekana 
Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia,  
b) uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego 
toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0,  
c) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się 
z płatności za studia). 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w 
późniejszym terminie.  

 
100. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez na podstawie 
indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia,  
b) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu 

wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, 
wywiązanie się z płatności za studia). 

 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w 
późniejszym terminie. 

 
101. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 5 lat 

 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Prodziekana 
Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia,  
b) uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego 

toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0,  
c) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu 

wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, 
wywiązanie się z płatności za studia). 
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Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie.  
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego 
stopnia 

 
102. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 5 lat 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo na podstawie 
indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia,  
b)  przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się 
z płatności za studia). 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w 
późniejszym terminie. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego 
stopnia 
 

103. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 



 

51 

 

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

104. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
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105. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science. 
 

106. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
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2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 

107. Kierunek studiów: European Politics and Economics 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 

 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
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3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
europeistyka - integracja europejska (European Studies – European Integration). 
 

108. Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I roku w macierzystej uczelni, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w 
trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen z toku studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. 
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.  
 

109. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 
O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów stacjonarnych na 
kierunku prawo zaliczył drugi bądź trzeci rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,5. Przeniesienie 
jest zatem możliwe wyłącznie na trzeci lub, odpowiednio, na czwarty rok studiów. W przypadku większej 
liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium 
średniej ocen. 
 

110. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 
O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów na kierunku prawo 
zaliczył drugi bądź trzeci rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,5. Przeniesienie jest zatem 
możliwe wyłącznie na trzeci lub, odpowiednio, na czwarty rok studiów. W przypadku większej liczby 
kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej 
ocen. 
 

111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I roku w macierzystej uczelni, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w 
trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen z toku studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. 
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.  
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112. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku w macierzystej uczelni, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS. Procedura 
przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen z toku studiów w macierzystej 
uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic 
programowych.  
 

113. Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 

O przeniesienie na studia stacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i 
niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych z psychologii ze średnią 
ocen nie niższą niż 4,5. 
O przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego 
wiedzę z lektury. Lektura zostanie podana na stronie Wydziału Psychologii oraz w systemie IRK w 
terminie podanym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej.  
Przyjęte zostaną osoby, które zdały egzamin i uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania 
limitu przyjęć. 
 

114. Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

O przeniesienie mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli 
co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii. 
O przeniesieniu zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.  
Przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć. 
 

115. Kierunek studiów: psychologia (Psychology) 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
Studia w języku angielskim 
 
O przeniesienie mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli 
co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii. 
Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzać będzie poziom ogólnej 
wiedzy psychologicznej 
 

116. Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone w 
regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata z 
dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
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studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

117.  Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone w 
regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata z 
dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

118. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 

119. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się osoby studiujące na studiach slawistycznych w trybie stacjonarnym, 
które spełniły zobowiązania wobec własnej uczelni. 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów na kierunku, z którego 
kandydat się przenosi. 
 

120. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na innym akredytowanym kierunku 
socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku 
studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.  
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
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121. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki: 

 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na akredytowanym kierunku z 
dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, 
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji, pedagogika, psychologia 
(podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 
Dz.U. 2018, poz. 1818 ).  

 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00. 
 
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku 
studiów.  
 

122. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki: 

 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na akredytowanym kierunku z 
dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, 
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji, pedagogika, psychologia 
(podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 
Dz.U. 2018, poz. 1818 ).  

 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00. 
 
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku 
studiów.  
 

123. Kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

124. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
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2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

125. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
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3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 

126. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej jest średnia 
ocen z dotychczasowych studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku min. 4,0. 
Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. 
Kryteria oceny: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku 
angielskim. 
 

127. Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata  
 
Przyjęcie od II roku studiów z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba 
przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. Termin złożenia dokumentów: do 28 
czerwca 2019 roku. 
 

128. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1. O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy: 

 ukończyli co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 

 uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 
ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0. 

 
2. Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Dziekana 
Wydziału Orientalistycznego: 

 wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść; 

 potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca; 

 program studiów obowiązujący w jednostce, z której kandydat zamierza się przenieść; 

 średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 
3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi ustny egzamin sprawdzający znajomość języka rosyjskiego (dla 
kandydujących na II rok na poziomie co najmniej A2, dla kandydujących na III rok na poziomie co 
najmniej B1).  
 
4. Dziekan Wydziału Orientalistycznego ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z 
której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu na Wydziale 
Orientalistycznym, określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
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129. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Warunkiem przyjęcia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest wypełnienie obowiązków wynikających 
z przepisów regulaminu studiów obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata. 
Warunkiem koniecznym jest też odpowiednia średnia ocen z ostatniego roku studiów, która nie może 
być niższa niż 4,0. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w 
określonym terminie całości różnic programowych.  
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim. 
 

130. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku zarządzanie oraz średnią z toku 
studiów nie niższą niż 4,50. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

131. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku zarządzanie. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

132. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku zarządzanie. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
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133. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 
podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 

rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
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II. Studia drugiego stopnia  
 

1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 

 
O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów drugiego stopnia na 
kierunku administracja zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. Przeniesienie 
jest zatem możliwe wyłącznie na drugi rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie 
przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryterium średniej ocen. 

 
Osoby zakwalifikowane na studia, mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach wyrównawczych. Opłata 
za te zajęcia będzie kalkulowana na poziomie kosztów ponoszonych przez Wydział Prawa i 
Administracji. 
Zajęcia wyrównawcze będą organizowane z: podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, teorii 
organizacji i kierowania w administracji publicznej, prawa administracyjnego – część ogólna, finansów 
publicznych i prawa finansowego, prawa Unii Europejskiej oraz postępowania administracyjnego 
ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego. 
 

2. Kierunek studiów: archeologia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Podjęcie studiów na kierunku archeologia w ramach studiów drugiego stopnia w trybie przeniesienia z 
innej uczelni jest możliwe jedynie dla studentów, którzy studiują już na kierunku archeologia na 
macierzystej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek 
archeologia. Studenci mogą podjąć studia na kierunku archeologia w trybie przeniesienia, jedynie po  
wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w macierzystej uczelni i po 
uzyskaniu średniej ocen co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.  
Wymagana jest również 60% zgodność programu dotychczasowych studiów z programem na kierunku 
archeologia realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim.  

 
3. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Podjęcie studiów na kierunku archeologia (studia niestacjonarne – zaoczne) w ramach studiów drugiego 
stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest możliwe jedynie dla studentów, którzy studiują już na 
kierunku archeologia na macierzystej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek archeologia. Studenci mogą podjąć studia na kierunku archeologia w trybie 
przeniesienia, jedynie po wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących  
w macierzystej uczelni i po uzyskaniu średniej ocen co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.  
 
 



 

63 

 

4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Podjęcie studiów na kierunku Archaeology (Studies in English) z językiem wykładowym angielskim, w 
ramach studiów drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest możliwe dla studentów, 
którzy wypełnili obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w macierzystej uczelni i uzyskali 
średnią ocen co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów (w przeliczeniu na polski system ocen).  
Wymagana jest również 60% zgodność programu dotychczasowych studiów z programem na kierunku 

Archaeology (Studies in English) realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim oraz certyfikat 

znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  
 

5. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

6. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda 
ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów 
drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla pozostałych: 0,0 
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Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 
50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym 
zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 

7. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia  
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
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8. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie 
zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie 
wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 

9. Kierunek studiów: bioetyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

10. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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11. Kierunek studiów: biologia   
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
 

12. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
 

13. Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach drugiego stopnia (minimum 4,0) 
oraz zdanie przez kandydata egzaminu z wybranej dziedziny chemii (chemia organiczna, nieorganiczna 
i analityczna, fizyczna lub chemia teoretyczna). 
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach 
programowych dla studentów kierunku chemia na Wydziale Chemii UW. 
 

14. Kierunek studiów: chemia (Chemistry)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach II stopnia (minimum 
4,0), przedstawienie świadectwa zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 oraz zdanie 
przez kandydata egzaminu z wybranej dziedziny chemii (chemia organiczna, nieorganiczna  
i analityczna, fizyczna lub chemia teoretyczna). 
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach 
programowych dla studentów kierunku chemia na Wydziale Chemii UW. 
 

14a. Kierunek studiów: chemia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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15. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

16. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

17. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Profil kształcenia: praktyczny 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone w 
regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata z 
dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata z 
dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
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zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

19. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

20. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
21. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata  
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

22. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

23. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 

24. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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25. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

26. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na kierunek europeistyka na zasadzie przeniesienia 
muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku europeistyka. Warunkiem przyjęcia 
jest uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów nie niższej niż 4,0 oraz przedstawienie karty 
przebiegu studiów. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa 
obejmująca kandydatów ze średnią nie niższą niż 4,0 z toku studiów 
 

27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przyjęcie z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do 
uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
Termin złożenia dokumentów: do 28 czerwca 2019 r. 
 

28. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przyjęcie z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do 
uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
Termin złożenia dokumentów: do 28 czerwca 2019 r. 
 

29. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie z innych uczelni (tylko na pierwszy rok studiów II stopnia) mogą ubiegać się osoby 
studiujące w trybie stacjonarnym, wymagana średnia co najmniej 4,0 (z ostatniego roku studiów). 
Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną w języku litewskim i łotewskim na temat historii i kultury krajów 
bałtyckich. 
Forma egzaminu: ustny (w języku litewskim i łotewskim). Wymagana znajomość języka litewskiego – 
na poziomie co najmniej B2, języka łotewskiego – co najmniej na poziomie A2. 
Zagadnienia egzaminacyjne: historia i kultura krajów bałtyckich. 
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30. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Warunkiem ubiegania się o przeniesienie jest zaliczenie w terminie wszystkich egzaminów i otrzymanie 
zaliczeń na macierzystej uczelni studenta oraz uzyskanie w danym roku studiów średniej (z egzaminów 
i zaliczeń na ocenę) nie niższej niż 3,5. 
Studenci przeniesieni z innej uczelni są wpisywani na listę studentów według decyzji Prodziekana ds. 
Studenckich i Dydaktyki i są zobowiązani do wyrównania różnic programowych. 
Student ubiegający się o przeniesienie jest zobowiązany złożyć dokument poświadczający zaliczenie 
roku oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 
 
Wymagana jest znajomość języka białoruskiego i języka angielskiego na poziomie B2. Od osób 
przenoszących się na II rok studiów wymagana jest także znajomość języka białoruskiego przynajmniej 
na poziomie B2+ oraz języka rosyjskiego na poziomie B2. 
Znajomość ww. języków mogą potwierdzać następujące dokumenty: 
- oceny z języka białoruskiego, rosyjskiego i angielskiego na świadectwie maturalnym; 
- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich w zakresie języka białoruskiego, 
rosyjskiego lub/i angielskiego; 
- certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka na odpowiednim poziomie; 
- dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka białoruskiego, rosyjskiego lub/i 
angielskiego. 
Osoby mające obywatelstwo białoruskie nie muszą dodatkowo udokumentować znajomości języka 
białoruskiego. 
 
Kandydaci niemający potwierdzenia znajomości danego języka przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowa ma na celu określenie poziomu znajomości języka/języków w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
W celu oceny stopnia znajomości ww. języków, kandydaci proszeni są o przesyłanie skanów 
dokumentów na adres mailowy Katedry Białorutenistyki UW albo o zgłaszanie się bezpośrednio do 
Katedry Białorutenistyki UW.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
W przypadku przeniesienia na II rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: studia 
nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim. 
 

31. Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru innego niż w drodze rekrutacji przeprowadzanej na zasadach 
ogólnych. 
 

32. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań 
wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału 
Polonistyki. 
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W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. 
 

33. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów magisterskich i które wywiązały się ze wszystkich 
zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan 
Wydziału Polonistyki. 
 

34. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym lub niestacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów magisterskich i które 
wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie 
przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki. 
 

34a. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
35. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

36. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2,5 roku 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) mogą ubiegać się studenci studiów 
drugiego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku filologia romańska lub kierunku  
o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia. Kandydaci przyjmowani są na II rok studiów lub 
na drugi semestr I roku pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych z semestrów 
wcześniejszych.  
 

37. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
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38. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 semestry 
 
Decyzja dotycząca przeniesienia studenta z innej uczelni podejmowana jest zgodnie z określonym 
corocznie limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

 średnia ocen z toku studiów, 

 liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 

 termin złożenia wymaganych dokumentów,  

 udokumentowana znajomość języka węgierskiego minimum na poziomie C1.  
W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata decyduje ranking średnich naukowych 
uzyskanych przez kandydatów w toku studiów. 
 

39. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

40. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą ubiegać się kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4.0. Kandydaci mogą zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych.  
 

41. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)   
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą̨ ubiegać się̨ kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią̨ ocen co najmniej 3,5. Kandydaci mogą̨ zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 
 

42. Kierunek studiów: Quantitative Finance  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

43. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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44. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

45. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku finanse i rachunkowość oraz 
średnią z toku studiów nie niższą niż 4,50. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

46. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku finanse i rachunkowość. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

47. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda 
ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów 
drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
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Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 
50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym 
zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 

48. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek geografia mogą ubiegać się studenci innych uczelni 
kierunku geografia, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia na uczelni, na której 
dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
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49. Kierunek studiów: geologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Geologii na 
zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów II-go stopnia na kierunku geologia, 
lub kierunkach pokrewnych (tzn. takich, gdzie pogram studiów pokrywa się przynajmniej w 50%  
z programem studiów na Wydziale Geologii UW). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej z 
dotychczasowego toku studiów nie niższej niż 4,0. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, 
zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit, o kolejności na liście przyjętych 
decydować będzie średnia ocen z pierwszego roku studiów, liczona wg zasad określonych w 
Regulaminie Studiów na UW. 
 

49a. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
50. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

51. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 

- za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów; 
- za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 

10 punktów. 
Łącznie 20 punktów. 

 
52. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 

- za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów; 
- za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 

10 punktów. 
Łącznie 20 punktów. 
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53. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się studenci 
innych uczelni kierunku gospodarka przestrzenna, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia 
na uczelni, na której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 

54. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie w trybie przeniesienia na kierunek gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się studenci 
innych uczelni kierunku gospodarka przestrzenna, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia 
na uczelni, na której dotychczas studiowali, i uzyskali średnią ocen przekraczającą 3,5. 
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie przez kandydata na adres mailowy: 
rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia;  

 zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego etapu jego studiów (np. Karta przebiegu studiów), 
z podaną liczbą ECTS przypisaną do poszczególnych przedmiotów, poświadczonego przez jednostkę, 
na której kandydat studiuje; 

 informacji o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (poświadczonej przez jednostkę, na której 
kandydat studiuje). 

Po sprawdzeniu wykazu różnic programowych Komisja Rekrutacyjna decyduje o umieszczeniu kandydata 
na liście rankingowej. Kandydaci mający zbyt duże różnice programowe, uniemożliwiające ich 
uzupełnienie w trakcie trwania studiów, nie będą umieszczani na liście rankingowej. 
O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa zestawiona na podstawie wyników uzyskanych przez 
kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów).  
 
Osoby przyjęte na studia w trybie przeniesienia są zobowiązane w trakcie pozostałego toku studiów 
(zgodnie z uzgodnionym harmonogramem) do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w 
której d0otychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
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54a. Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
55. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
56. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

57. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

58. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie na studia tego samego stopnia (studia drugiego stopnia). 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki drugiego stopnia. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na 
przeniesienie na podstawie niższej średniej. 
 

59. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie na studia tego samego stopnia (studia drugiego stopnia). 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki drugiego stopnia. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na 
przeniesienie na podstawie niższej średniej. 
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60. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  
 

61. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

62. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

63. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

64. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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65. Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 semestry 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

66. Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Prodziekana 
Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów i 
osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia, 
b) uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego 

toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0, 
c) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu 

wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, 
wywiązanie się z płatności za studia). 

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt  
z dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 

67. Kierunek studiów: język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem  

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

67a. Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

68. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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69. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka 

sądowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. 
ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów 
w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia 
różnic programowych. 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
kryminalistyka i nauki sądowe. 
 

70. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. 
ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów 
w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia 
różnic programowych. 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
kryminalistyka i nauki sądowe. 
 

71. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka 
ogólna 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. 
ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów 
w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia 
różnic programowych. 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
kryminalistyka i nauki sądowe. 
 

72. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. 
ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów 
w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia 
różnic programowych. 
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73. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych po zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy 
uzyskali minimum 30 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs 
średniej ocen ze studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia 
ma obowiązek zaliczenia różnic programowych. 
 

74. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

75. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

76. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Przeniesienie możliwe jest na podstawie wyników kandydata na dotychczasowych studiach (minimalna 
średnia 4,0). O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w 
trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów II stopnia i które wywiązały się ze wszystkich 
zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Warunkiem wstępnym jest uzyskanie przez kandydata średniej 
co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesienia 
podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.  
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych. 
 

77. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Student może ubiegać się o przeniesienie z innej uczelni po ukończeniu co najmniej pierwszego roku 
studiów, pod warunkiem, że studiował taki sam kierunek, tj. lingwistykę stosowaną lub pokrewny oraz 
tę samą parę języków. Ponadto program dotychczasowych studiów kandydata musi pokrywać się co 
najmniej w 50% z programem lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Studentów ubiegających się o przeniesienie rekrutuje się na podstawie średniej ze studiów, która nie 
może być niższa niż 4,5. 
W wyjątkowych przypadkach losowych kandydatów do przeniesienia oraz w uzasadnionych 
okolicznościach dziekan ma prawo do podejmowania decyzji na podstawie innych względów, bez 
uwzględniania kryterium średniej ze studiów. 
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78. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki.  

 
79. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i rodzaju studiów. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia dokonywane są przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat składa nie później niż 
miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan 
może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę kryteria formalne określone  
w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, średnią ocen kandydata  
z dotychczasowego toku studiów oraz sytuację życiową kandydata. Podjęcie studiów w trybie 
przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych wynikających z odmienności planów 
studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 egzaminów, zaliczeń na ocenę i 
zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na większą liczbę 
różnic programowych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem podpisane przez 
dziekana zaświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w 
jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami), zaświadczenie o liczbie 
zaliczonych semestrów i średniej ocen z macierzystej jednostki. 
 

80. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie 
stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku logopedia i które 
wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Kandydaci muszą uzyskać 
pozytywny wynik z rozmowy predyspozycyjnej i udokumentować co najmniej 50% zgodności 
programów studiów. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału 
Polonistyki. 
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80a. Kierunek studiów: Master in Food Systems 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
81. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

82. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, 
która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. 

 
83. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie z innej uczelni wyższej na kierunek muzykologia student może ubiegać się po zaliczeniu 
pierwszego roku studiów i zamknięciu rozliczenia roku na kierunku muzykologia. Warunkiem 
przeniesienia jest uzyskanie średniej ocen z pierwszego roku studiów minimum 4,0 oraz  
przedstawienie wydanego przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenia o wypełnieniu przez  
kandydata wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w danej jednostce 
(zaliczeniu roku, wywiązaniu się z płatności za studia). Student przeniesiony zobligowany jest do 
uzupełnienia wymaganych przez dziekana różnic programowych. 
 

84. Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęciu na studia w trybie przeniesienia decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny.  
Forma egzaminu: ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych. 
 

  



 

84 

 

84a. Kierunek studiów: optometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 

 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
84b. Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 

 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
85. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność arabistyka. 
 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – hebraistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
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I rok studiów II stopnia. 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3.  Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka hebrajskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność hebraistyka. 
 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego (sanskryt, hindi, 
bengalski, tamilski) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. 
Dziekan Wydziału ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza 
się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność indologia. 
 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
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2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3.  Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność iranistyka. 
 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

90a. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
91. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3.  Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność koreanistyka. 
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92. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

92a. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia. Osoby, które pragną podjąć studia w trybie 
przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału Orientalistycznego:  
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść.  
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca.  
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść.  
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia.  
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność sinologia. 

 
93. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność sinologia. 
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94. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów 
do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność turkologia. 
 

95. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Prodziekana 
Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów i 
osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia,  
b) uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego 

toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0,  
c) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich 

obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie 
się z płatności za studia). 

 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 

96. Kierunek studiów: pedagogika 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo na podstawie 
indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów i osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
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a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia,  
b) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się 
z płatności za studia). 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w 
późniejszym terminie 
 

97. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Prodziekana 
Wydziału Pedagogicznego na podstawie indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów i 
osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia,  
b) uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego 

toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0,  
c) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu 

wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, 
wywiązanie się z płatności za studia). 

 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 

98. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo na podstawie 
indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów i osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia po I roku studiów muszą spełnić 
następujące warunki: 
a) mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia,  
b) przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się 
z płatności za studia). 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia proszone są o bezpośredni kontakt z 
dziekanatem i złożenie wymaganych dokumentów do 6 września 2019 r. 
W uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o przyjęciu wniosku o przeniesienie w 
późniejszym terminie 
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98a. Kierunek studiów: Physics (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Kandydat musi mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia na uczelni innej niż Uniwersytet 
Warszawski.  
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych na pierwszym roku 
studiów drugiego stopnia, przy czym wagą jest liczba godzin przedmiotu podzielona przez liczbę godzin 
przedmiotów zaliczonych podczas pierwszego roku; oceny są unormowane od 0 do 100: najniższa 
ocena dopuszczająca odpowiada wartości 0, najwyższa - wartości 100, interwały punktowe między 
kolejnymi ocenami są równe.  
Obowiązkowym lecz niepunktowanym elementem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa z Dziekanem 
Wydziału Fizyki, podczas której kandydat przedstawia uzasadnienie zmiany uczelni, a Dziekan 
informuje kandydata o perspektywach realizacji wymogów programu studiów. 
 
Potwierdzenie znajomości języka angielskiego 
Kandydat powinien mieć potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną 
dokumentem, o którym mowa w § 16 ust. 2 i 4 uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 
dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia 
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. poz. 343 ze zm.). 
Kandydaci, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, 
mają możliwość uzyskania takiego poświadczenia podczas rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki. 
 

99. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
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2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

100. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

101. Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 
 

102. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.              
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
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Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych. 

 
102a. Kierunek studiów: polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
103. Kierunek studiów: Humanitarian Action 
(prowadzony w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
O przeniesienie na drugi rok studiów do Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni macierzystej mogą 
się ubiegać wyłącznie osoby studiujące kierunek Humanitarian Action w ramach konsorcjum 
europejskich uczelni NOHA. 
 

104. Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

105. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. 
ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów 
w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia 
różnic programowych. 
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106. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych po zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy 
uzyskali minimum 30 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs 
średniej ocen ze studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia 
ma obowiązek zaliczenia różnic programowych. 
 

107. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 

108. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się osoby studiujące na studiach slawistycznych w trybie stacjonarnym, 
które spełniły zobowiązania wobec własnej uczelni. 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów na kierunku, z którego 
kandydat się przenosi. 
 

109. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na innym akredytowanym kierunku 
socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku 
studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.  
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z całego 
dotychczasowego toku studiów (50% ostatecznego wyniku). 
 

110. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów II stopnia na innym akredytowanym 
kierunku socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku 
studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.  
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z całego 
dotychczasowego toku studiów II stopnia (50% ostatecznego wyniku). 
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110a. Kierunek studiów: socjologia cyfrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
111. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

112. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki: 

 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na akredytowanym kierunku z 
dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, 
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji, pedagogika, psychologia 
(podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 
Dz.U. 2018, poz. 1818).  

 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00. 
 
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku 
studiów.  
 

113. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
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5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
 

114. Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.              
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
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115. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej jest średnia 
ocen z dotychczasowych studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku min. 4,0. 
Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (język angielski zal./nzal.; ogólna 
wiedza o Stanach Zjednoczonych – 0-5 pkt.). 
Przyjęcia wg listy rankingowej spośród kandydatów z zaliczonym j. angielskim i min. 2 pkt. za wiedzę o 
Stanach Zjednoczonych.  
 
Kryteria oceny: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku 
angielskim, podstawowa wiedza o Stanach Zjednoczonych – zagadnienia z zakresu literatury, historii, 
sztuki, polityki, itd. zgodnie z zainteresowaniami kandydata. 
 

116. Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie w ramach tego samego kierunku i poziomu kształcenia.               
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć inną decyzję. Przeniesienia 
dokonywane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek w sprawie przeniesienia kandydat 
składa nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dziekan może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie. 
 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. umotywowany wniosek o przeniesienie z dokładnym adresem do korespondencji; 
2. zaświadczenie z dziekanatu macierzystej jednostki zawierające następujące informacje: 
a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich, 
b) liczba zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku, 
c) średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów, 
d) poziom i forma odbywanych studiów; 
3. wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) 
potwierdzony przez macierzystą jednostkę z adnotacją o stosowanej w uczelni skali ocen; 
4. podpisane przez dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki zaświadczenie, że student wypełnił 
wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce 
(nie zalega z żadnymi zaliczeniami i płatnościami); 
5. dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona 
uzasadnienie wniosku o przeniesienie. 
Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkuje decyzją negatywną. 
 
Decyzję o przeniesieniu w ramach określonego limitu miejsc podejmuje dziekan na podstawie złożonych 
dokumentów oraz biorąc pod uwagę: 
1. kryteria formalne określone w regulaminie studiów i w wydziałowych zasadach studiowania, 
2. średnią ocen kandydata z dotychczasowego toku studiów, 
3. różnice programowe wynikające z odmienności planów studiów, 
4. sytuację życiową kandydata.  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest uzależnione od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności planów studiów. Liczba tych różnic nie może przekroczyć w skali roku 6 
egzaminów, zaliczeń na ocenę i zaliczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może 
wyrazić zgodę na większą liczbę różnic programowych.  
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117. Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Na studia w trybie przeniesienia może być przyjęty kandydat, którego dotychczasowe studia były 
zgodne programowo z kierunkiem prowadzonym przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i 
Lokalnych (EUROREG). Decyzja o przyjęciu oraz rodzaju i formie uzupełnienia różnic programowych 
podejmowana jest na podstawie udokumentowanego dotychczasowego przebiegu studiów kandydata. 
 
W przypadku przeniesienia na II rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
gospodarka przestrzenna, specjalność: studia miejskie i regionalne. 
 

118. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału 
Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka angielskiego 
oraz drugiego zgodnego z wybraną specjalizacją jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: 
Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego 
lub francuskiego (dla specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany),a także drugą rozmowę kwalifikacyjną 
sprawdzającą wiedzę z zakresu historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej po 1918 
roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-XX w. (region w 
rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu). Dziekan Wydziału ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz 
terminy ich zaliczenia. 
 

118a. Kierunek studiów: Sustainable Development 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
118b. Kierunek studiów: sztuki społeczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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119. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Aby zostać przyjętym w trybie przeniesienia, student innej uczelni musi zaliczyć pierwszy rok studiów 
oraz wypełnić obowiązki wynikające z przepisów Regulaminu obowiązującego w macierzystej uczelni 
kandydata. 
Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie znajomości języków ukraińskiego i angielskiego podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej (oprócz osób z tytułem licencjata w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki 
ze znajomością języka angielskiego i rosyjskiego).  
Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym 
terminie całości różnic programowych.  
 
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim. 
 

120. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku zarządzanie oraz średnią z toku 
studiów nie niższą niż 4,50. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

121. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku zarządzanie. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych 
 

121a. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
122. Kierunek studiów: International Business Program 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku zarządzanie. 
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W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Przyjęci studenci będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 

123. Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Kandydaci przyjmowani są w wyniku indywidualnych decyzji po stwierdzeniu zgodności programowych 
umożliwiających włączenie się w tok studiowania. 
 

124. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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III. Indywidualne studia międzydziedzinowe  
 

1. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
(w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej dotyczy tylko kandydatów ze studiów 
prowadzonych w trybie MISH lub MISMaP. 
 
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w Kolegium MISH w trybie przeniesienia muszą spełnić 
następujące warunki: 
– uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,75 z ostatniego roku studiów (średnia ocen musi być wyliczona 
przez tok studiów macierzystej jednostki); 
– uzyskać opinię dyrektora macierzystej jednostki MISH lub MISMaP dotyczącą przeniesienia; 
– uzyskać zaświadczenie o tym, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów 
obowiązujących w jego jednostce macierzystej (nie zalega z zaliczeniami i płatnościami). Podania o 
przeniesienie wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Kolegium MISH 
UW do dnia 15 września 2019 r. 
Jeśli liczba studentów ubiegających się o przeniesienie do Kolegium MISH UW przekroczy wyznaczony 
limit, ułożona zostanie lista rankingowa studentów, na której kolejność wyznaczać będzie wysokość 
średniej z ostatniego roku studiów.  
 

2. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej. 
 

3. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia, studia pierwszego stopnia 
na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, filozofia, International Studies in 
Philosophy, fizyka, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka 
przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki) 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Kolegium MISMaP na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na jednym z kierunków 
prowadzonych w ramach MISMaP. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej z toku studiów nie 
niższej niż 4,5. W trakcie postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa 
obejmująca kandydatów (w ramach limitu miejsc) ze średnią nie niższą niż 4,5 z toku studiów. 
Rekrutacja studentów innych uczelni starających się o przyjęcie na zasadzie przeniesienia będzie 
odbywać się we wrześniu. 
 

4. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, 
biotechnologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia 
stosowana (rekrutacja na semestr letni), gospodarka przestrzenna, informatyka, 
kognitywistyka (Cognitive Science), matematyka, ochrona środowiska, socjologia 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Kandydaci na 
studia II stopnia muszą spełnić wymagania stawiane przez Wydział wybrany dla kierunku 
podstawowego. Szczegółowe warunki zostają określone przez Radę danego Wydziału. Jeśli kandydat 
nie legitymuje się minimum programowym z kierunku podstawowego to Dziekan danego wydziału może 
wskazać przedmioty kierunkowe do uzupełnienia w ciągu 2 lat studiów II stopnia. Kandydaci, którzy nie 
mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków prowadzonych przez Kolegium MISMaP – innych niż 
zgłoszony jako podstawowy – zdają egzamin wstępny na jednym z wydziałów (w ramach Kolegium 
MISMaP) przeprowadzających taki egzamin. 
 
 


