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I. Wydział „Artes Liberales” 
 

1.1 Kierunek studiów: filologia nowogrecka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 PSH W ”AL”). W przypadku 
osób z identyczną średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów. Dziekan ustala 
obowiązki wynikające z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku na filologii nowogreckiej może ubiegać się 
student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku 
macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku 
osób z taką samą średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów. 
 

1.2 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 ilość zdanych 
egzaminów. Dziekan ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku kulturoznawstwa – cywilizacji 
śródziemnomorskiej może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej 
pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku 
studiów powyżej 4,0. W przypadku kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana 
będzie liczba zdanych egzaminów.  
 

1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.4. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 ilość zdanych egzaminów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub 
specjalności studiów ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku artes liberales może ubiegać się student 
Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku 
macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku 
kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.  
 
O podjęcie studiów równoległych na drugim lub trzecim roku artes liberales może ubiegać się student 
Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył odpowiednio pierwszy lub drugi rok studiów na kierunku 
macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku 
kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.  
 

1.5 Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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II. Wydział Biologii 
 

1.1 Kierunek studiów: biologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe 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 

 

1.2 Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe 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 
 

1.3 Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co 
najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin 
wstępny. Forma egzaminu: ustny 
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Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych 
 

1.4 Kierunek studiów: ochrona środowiska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe 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 
 

1.5 Kierunek studiów: biologia   
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe 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 
 

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

1.7 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowaniu na studia równoległe 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 
 

1.8 Kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci przyjmowani są w wyniku indywidualnych decyzji po stwierdzeniu zgodności programowych 
umożliwiających włączenie się w tok studiowania. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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III. Wydział Chemii 
 

1.1 Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 3,5).  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach podstawowych (minimum 3,5). 
 

1.2 Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów (minimum 3,5).  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach podstawowych (minimum 3,5). 
 

1.3 Kierunek studiów: zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach podstawowych (minimum 3,5). 

 
1.4 Kierunek studiów: chemia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 (szczegółowe wymagania 
zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW). 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach II 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 (szczegółowe wymagania 
zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK). 
 

1.5 Kierunek studiów: Chemistry (chemia) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 (szczegółowe wymagania 
zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
  
Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach II 
stopnia (minimum 4,0), zdanie przez kandydata egzaminu z wybranej dziedziny chemii (chemia 
organicznej, nieorganiczna i analityczna, fizyczna lub chemia teoretyczna) oraz przedstawienie 
świadectwa zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach 
programowych dla studentów kierunku chemia na Wydziale Chemii UW (szczegółowe wymagania 
zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK). 
 

1.6 Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach  
II stopnia (minimum 4,0). 
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IV. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
 

1. Instytut Dziennikarstwa 
 

1.1 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 

Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny;  
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  

 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
 

1.2 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Specjalności: dziennikarska; public relations i marketing medialny;  
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
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1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się tylko na specjalność dziennikarską. 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  

 
1.3 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów   
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
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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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  

 
1.4 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów   
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się tylko na specjalność logistyka i marketing w mediach. 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 
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a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  

 
1.5 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny;  
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; dokumentalistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  

 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się tylko na specjalność dziennikarską. 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
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Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 

 
1.6 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Specjalność: dziennikarska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  

 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
  
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 

 
1.7 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  

 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
  
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 

 
1.8 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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2. Instytut Europeistyki 
 

2.1 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania:3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  

 
2.2 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania:3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
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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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP; 
 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  

 
2.3 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania:2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej- na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

2.4 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej- na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
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wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 

 
2.5 Kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej- na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP; 
e) mają certyfikat poświadczający ich znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej 

B2. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

2.6 Kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: zaoczne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 

 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
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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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP; 
e) mają certyfikat poświadczający ich znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej 

B2. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
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3. Instytut Nauk Politycznych 
 

3.1 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

3.2 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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3.3 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
3.4 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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3.5 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
3.6 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Specjalność: Graduate Programme in Security Studies  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

3.7 Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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. 
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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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
3.8 Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

3.9 Kierunek studiów: politologia 
Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo 
polityczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
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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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

3.10 Kierunek studiów: politologia 
Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo 
polityczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
3.11 Kierunek studiów: Political Science (politologia),  
Specjalizacja: Graduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
3.12 Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

3.13 Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 
 

4. Instytut Polityki Społecznej 
 

4.1 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
 

4.2 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
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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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

4.3 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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.  
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym 
wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDiNP, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia 
równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

4.4 Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przeniesienia dokonywane są po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  
Przeniesienia odbywają się jedynie z kierunków pokrewnych, zaliczanych do dyscypliny „nauki  
o polityce publicznej”.  
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) rodzaj (studia I stopnia, studia II stopnia) i tryb (stacjonarny, niestacjonarny) 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 oddaleniem wniosku bez jego rozpatrzenia. Złożenie 
wniosku o przeniesienie nie wymaga uprzedniej rejestracji w IRK UW. 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia uzależnione jest od zaliczenia różnic programowych 
wynikających z odmienności programów i planów studiów. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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5. Instytut Stosunków Międzynarodowych 
 

5.1 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
 

5.2 Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 
(stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne     
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
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Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
 

5.3 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
b) uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną 

średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych; 

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie). 
Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WDiNP z innymi 
wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do 
uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.  
 

5.4 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
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c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 
udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że 
umowy WDiNP z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia 
równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

5.5 Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations 
(stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 

ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 
c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 

udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że 
umowy WDiNP z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia 
równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
 

5.6 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzje dotyczące zakwalifikowania na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik jednostki 
rekrutującej zgodnie z obowiązującym limitem przyjęć oraz przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
a) średnia ocen kandydata z toku studiów, 
b) liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych, 
c) złożenie wymaganych dokumentów (związanych z procesem rekrutacyjnym na dany kierunek). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki: 

a) ukończyli I rok studiów drugiego stopnia; 
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b) uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 
ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5; 

c) wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą 
udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana 
(dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;  

d) studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDiNP. 
Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia 
drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że 
umowy WDiNP z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia 
równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie. 
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V. Wydział Filozofii i Socjologii 
 
1. Instytut Filozofii 
 

1.1 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy sprawdzającej zainteresowania kandydata i jego 
predyspozycje do studiowania filozofii w trybie studiów równoległych. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Aby zostać zakwalifikowanym na 
studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

1.2 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą ubiegać się kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,5. Kandydaci mogą zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy sprawdzającej zainteresowania kandydata i jego 
predyspozycje do studiowania filozofii w trybie studiów równoległych. 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Aby zostać zakwalifikowanym na 
studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

1.3 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy sprawdzającej zainteresowania kandydata i jego 
predyspozycje do studiowania filozofii w trybie studiów równoległych. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Aby zostać zakwalifikowanym na 
studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
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1.4 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą ubiegać się kandydaci, którzy w toku 
dotychczasowych studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,5. Kandydaci mogą zostać zobowiązani 
do zaliczenia ewentualnych różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy sprawdzającej zainteresowania kandydata i jego 
predyspozycje do studiowania filozofii w trybie studiów równoległych. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Aby zostać zakwalifikowanym na 
studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

1.5 Kierunek studiów: Philosophy  (filozofia) 
Specjalność: Philosophy of Being, Cognition and Value 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Aby zostać zakwalifikowanym na 
studia, kandydat musi uzyskać co najmniej 75 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na 
temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną z ogłoszonej wcześniej listy 
(kandydat jest zobowiązany do wcześniejszego wyboru i przygotowania się z danego tekstu).  
Podczas rozmowy Komisja ocenia, czy: 
- kandydat potrafi samodzielnie interpretować przeczytany tekst, 
- kandydat ma predyspozycje do studiowania filozofii, 
- włada językiem angielskim w stopniu wystarczającym do odbywania studiów filozoficznych w tym 
języku. 
 

1.6 Kierunek studiów: kognitywistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Podstawą kwalifikacji na studia równoległe jest rozmowa dotycząca dwóch lektur, jednej w języku 
polskim i drugiej w języku angielskim. Z polskiej części egzaminu kandydat może uzyskać 
maksymalnie 70 punktów, a z angielskiej maksymalnie 30 punktów. Tytuły obowiązujących lektur 
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zostaną podane na stronie IRK oraz na stronie kierunku (www.kognitywistyka.uw.edu.pl) nie później 
niż do 1 marca 2016 r. 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów studiów z łączną średnią nie niższą niż 
4,0. 
 

1.7 Kierunek studiów: bioetyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma  studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi odrębnego naboru na studia równoległe. 

 
 
2. Instytut Socjologii 
 

2.1 Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na innym akredytowanym kierunku 
socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0. 
  
Forma egzaminu: rozmowy 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). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na dowolnym innym kierunku na 
UW. 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie zainteresowań socjologicznych kandydata – 
dotyczy  materiału objętego programem nauczania. 
 
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 

 

2.2 Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia na innym akredytowanym kierunku 
socjologicznym ze średnią ocen powyżej 4.0. 
  
Forma egzaminu: rozmowy kwalifikacyjna  z zakresu programu studiów do końca ostatniego roku 
studiów zaliczonego przez kandydata według programu jego jednostki macierzystej.  
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Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia na dowolnym innym kierunku na UW. 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie zainteresowań socjologicznych kandydata – 
dotyczy materiału objętego programem studiów.  
 
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
 

2.3 Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony 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 toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia na dowolnym innym kierunku na UW. 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenia zainteresowań socjologicznych kandydata. 
 
Kryteria kwalifikacji: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
 

2.4 Kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równolegle 
 
O przyjęcie na studia równoległe mogą ubiegać się studenci UW, którzy zaliczyli jeden rok studiów na 
innym kierunku i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej licencjackich. 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie zainteresowań kandydata dotyczących 
zagadnień z zakresu językowych i społecznych aspektów komunikacji – dotyczy materiału objętego 
programem nauczania, na przykład roli języka i mediów w komunikacji społecznej lub relacji między 
tekstem a obrazem. 
 
Kryteria wyboru: ocena rozmowy w skali 2-5 (50% ostatecznego wyniku) + średnia ocen z toku 
studiów (50% ostatecznego wyniku). 
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VI. Wydział Fizyki 
 
1.1 Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 

1.2 Kierunek studiów: fizyka 
Specjalność nauczycielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 

1.3 Kierunek studiów: fizyka, studia indywidualne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 
 

1.4 Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 
1.5 Kierunek studiów: astronomia, studia indywidualne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 

1.6 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 
 

1.7 Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 
1.8 Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci na studia równoległe powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na innym kierunku. 
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 wyboru kierunków studiów). 

 

1.9 Kierunek studiów: geofizyka w geologii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci na studia w trybie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów na danym 
kierunku. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  
a. średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu 

podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100; 
b. rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów). 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.10 Kierunek studiów: fizyka 
Specjalności: biofizyka; fizyka biomedyczna; fizyka jądrowa i cząstek elementarnych; 
fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych; fizyka 
teoretyczna; fotonika; geofizyka; metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka); 
matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych; metody jądrowe 
fizyki ciała stałego; nauczanie i popularyzacja fizyki; optyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się studenci innych 
uczelni po zaliczeniu pierwszego roku studiów drugiego stopnia.   
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach 
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia i na dotychczasowych studiach 
drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  

 
PR = 100/(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: 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 

 dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 

 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. 
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W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50000 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 z ukończonych studiów pierwszego stopnia i wypis ocen  
z dotychczasowych studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzony przez 
jednostkę, w której kandydat studiuje. 
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 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki, warunkiem 
przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 30 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima programowe). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.11 Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się studenci innych 
uczelni po zaliczeniu pierwszego roku studiów drugiego stopnia.   
 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z astronomii i fizyki. Kandydat może wybrać tylko jeden 
sposób kwalifikacji.  

 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 

 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach 
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia i na dotychczasowych studiach 
drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  

 
PR = 100/(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) 
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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: 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 

 dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 

 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. 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50000 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 z ukończonych studiów pierwszego stopnia i wypis ocen  
z dotychczasowych studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzony przez 
jednostkę, w której kandydat studiuje. 
 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 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z astronomii i fizyki, 
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 30 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin 
obejmuje zakres materiału z astronomii i fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima 
programowe). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.12 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

Specjalność: fizyka medyczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.13 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: neuroinformatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.14 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: biofizyka molekularna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.15 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: projektowanie molekularne i bioinformatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.16 Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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VII. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
 
1.1 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na uczelni, na której 
dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR. Po przeniesieniu osoby 
te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas 
studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co 
najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby 
kończące w 2016 r. III rok studiów pierwszego stopnia, II rok studiów drugiego stopnia lub V rok 
jednolitych studiów magisterskich. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych 
przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów). 
 

1.2 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na uczelni, na której 
dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR. Po przeniesieniu osoby 
te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas 
studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co 
najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby 
kończące w 2016 r. III rok studiów pierwszego stopnia, II rok studiów drugiego stopnia lub V rok 
jednolitych studiów magisterskich. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych 
przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów). 
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1.3 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na uczelni, na której 
dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR. Po przeniesieniu osoby 
te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas 
studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co 
najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby 
kończące w 2016 r. III rok studiów pierwszego stopnia, II rok studiów drugiego stopnia lub V rok 
jednolitych studiów magisterskich. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych 
przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów). 
 

1.4 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na uczelni, na której 
dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR. Po przeniesieniu osoby 
te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas 
studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co 
najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby 
kończące w 2016 r. III rok studiów pierwszego stopnia, II rok studiów drugiego stopnia lub V rok 
jednolitych studiów magisterskich. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych 
przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów). 
 

1.5 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia,  na uczelni, na 
której dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
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Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, 
w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony  
pierwszy rok studiów drugiego stopnia i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być 
osoby kończące w 2016 r. II rok studiów drugiego stopnia. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie 
wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen  
z dotychczasowego toku studiów). 
 

1.6 Kierunek studiów: geografia, specjalność turystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia, na uczelni, na 
której dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, 
w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony  
pierwszy rok studiów drugiego stopnia i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być 
osoby kończące w 2016 r. II rok studiów drugiego stopnia. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie 
wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen  
z dotychczasowego toku studiów). 
 

1.7 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia,  na uczelni, na 
której dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, 
w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony  
pierwszy rok studiów drugiego stopnia i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być 
osoby kończące w 2016 r. II rok studiów drugiego stopnia. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie 
wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen  
z dotychczasowego toku studiów). 
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1.8 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na 
zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia, na uczelni, na 
której dotychczas studiowali i uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich WGiSR.  
O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów  
w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen z dotychczasowego toku studiów). 
Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, 
w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony  
pierwszy rok studiów drugiego stopnia i uzyskali średnią ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być 
osoby kończące w 2016 r. II rok studiów drugiego stopnia. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie 
wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (średnia ocen  
z dotychczasowego toku studiów). 
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VIII. Wydział Geologii 
 
1.1 Kierunek studiów: geologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na Wydziale Geologii 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie na pierwszy rok studiów równoległych I stopnia mogą ubiegać się osoby, które 
zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów na swoim macierzystym kierunku. Kandydaci będą 
przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit 
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wartość średniej z pierwszego roku studiów na 
kierunku macierzystym, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW. 
 

1.2 Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na Wydziale Geologii 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O zakwalifikowanie na pierwszy rok studiów równoległych I stopnia mogą ubiegać się osoby, które 
zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów na swoim macierzystym kierunku. Kandydaci będą 
przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit 
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wartość średniej z pierwszego roku studiów na 
kierunku macierzystym, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW. 
 

1.3 Kierunek studiów: geologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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%  
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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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.4 Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równolegle 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.5 Kierunek studiów: Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu 
węglowodorów)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równolegle 
 
O przyjęcie na studia równoległe mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) 
lub chemii posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. W przypadku 
większej niż limit liczby kandydatów o zakwalifikowaniu decydować będzie ocena na przedłożonym 
dyplomie. 
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IX. Wydział Historyczny 
 
1. Instytut Archeologii 
 

1.1 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Podjęcie studiów na kierunku archeologia w ramach studiów pierwszego 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. Wymagana jest również 60% zgodność programu dotychczasowych 
studiów z programem na kierunku archeologia realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.2 Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.3 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia dla kandydatów z dyplomem archeologii 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.4 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
1.5 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia dla kandydatów z dyplomem archeologii 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.6 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.7 Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
 
2.1 Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Warunkiem przyjęcia jest ukończony I rok studiów w macierzystej jednostce. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt.  
Próg kwalifikacji 10 pkt. 
 
Elementy brane pod uwagę: 

 umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów; 

 znajomość literatury przedmiotu 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem zakwalifikowania jest ukończony I rok studiów w macierzystej jednostce. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt. 
Próg kwalifikacji 10 pkt. 
  
Elementy brane pod uwagę: 

 umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów; 

 znajomość literatury przedmiotu 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. 
 

2.2 Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
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3. Instytut Historii Sztuki    
 
3.1 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia     

 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, niezależnie od obowiązku rejestracji w systemie 
IRK, jest złożenie w Sekretariacie IHS UW podania o przyjęcie na studia równoległe wraz z opinią 
dziekana/kierownika/dyrektora ds. studenckich macierzystej jednostki. 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej student jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu 
roku studiów (2015/2016).  
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania kandydata dotyczące sztuki. Kandydat 
zobowiązany jest przygotować  wybrane przez siebie zagadnienie z zakresu historii sztuki wraz z jego 
konspektem oraz listą lektur uwzględniającą publikacje odnoszące się do ww. zagadnienia. Lista ta 
będzie podstawą rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

3.2 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia       
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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3.3 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia     
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata 
/ planowaną przez kandydata pracą magisterską.  
Oceniana jest umiejętność posługiwania się terminologią historii sztuki, znajomość jej najważniejszych 
metod, jak również podstawowej literatury. Kandydat przygotowuje konspekt wybranego przez siebie 
zagadnienia wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą 
przeprowadzenia rozmowy. 
 

3.4 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia     
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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4. Instytut Historyczny 
 

4.1 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne I stopnia  
w Instytucie Historycznym, 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Student z innego kierunku może ubiegać się o przyjęcie na studia równoległe I stopnia w Instytucie 
Historycznym, po ukończeniu I lub II roku studiów. Warunkiem ubiegania się o studia równoległe jest 
zaliczenie roku i uzyskanie z ostatniego roku studiów średniej nie niższej niż 4,50. W postępowaniu 
kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę  wartość średniej z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

4.2 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne 
(wieczorowe) I stopnia w Instytucie Historycznym, 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia równoległe – niestacjonarne (wieczorowe) w Instytucie 
Historycznym UW jest zaliczenie roku na macierzystym kierunku. W przypadku zgłoszenia większej 
liczby osób niż przewidziany limit, kandydaci na studia równoległe będą kwalifikowani na podstawie 
średniej ocen z ostatniego roku studiów na macierzystym kierunku. W postępowaniu kwalifikacyjnym 
brana będzie pod uwagę wartość średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

4.3 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
Student z innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie na studia niestacjonarne (zaoczne)  
I stopnia w Instytucie Historycznym, 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. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia równoległe – niestacjonarne (zaoczne) w Instytucie 
Historycznym UW jest zaliczenie roku na macierzystym kierunku. W przypadku zgłoszenia większej 
liczby osób niż przewidziany limit, kandydaci na studia równoległe będą kwalifikowani na podstawie 
średniej ocen z ostatniego roku studiów na macierzystym kierunku. W postępowaniu kwalifikacyjnym 
brana będzie pod uwagę wartość średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

4.4 Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)  Zasady rekrutacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

4.5 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

4.6 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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5. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
 

5.1 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
  
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może być niższa niż 
4,0. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może by niższa niż 3.5.  
 

5.2 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może być niższa niż 
4,0. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może by niższa niż 3.5.  
 

5.3 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może być niższa niż 
4,0. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może by niższa niż 3.5.  
 

5.4 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może być niższa niż 
4,0. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może by niższa niż 3.5.  
 
 

6. Instytut Muzykologii 
 

6.1 Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przeniesienie z innej uczelni wyższej na kierunek muzykologia może ubiegać się student uczelni 
wyższej po zaliczeniu pierwszego lub drugiego roku studiów i zamknięciu rozliczenia roku na danym 
kierunku lub specjalności. 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych na kierunku muzykologia może ubiegać się student dowolnego 
kierunku na Uniwersytecie Warszawskim po zaliczeniu pierwszego lub drugiego roku studiów  
i zamknięciu rozliczenia roku na danym kierunku lub specjalności. Warunkiem zakwalifikowania na 
studia równoległe 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).  
 

6.2 Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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X. Wydział Lingwistyki Stosowanej 
 
1. Instytut Lingwistyki Stosowanej  
 
1.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Studentów ubiegających się o przeniesienie rekrutuje się na podstawie następujących kryteriów: 
1. średniej ze studiów, która nie może być niższa niż 4,2; 
2. rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość dwóch deklarowanych języków 

przeprowadzanej w pierwszej połowie września. 
W wyjątkowych wypadkach losowych kandydatów do przeniesienia oraz w uzasadnionych 
okolicznościach dziekan ma prawo do podejmowania decyzji na podstawie innych względów, bez 
uwzględniania kryteriów 1 i 2. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.2 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Studentów ubiegających się o przeniesienie rekrutuje się na podstawie następujących kryteriów: 
1. średniej ze studiów, która nie może być niższa niż 4,2; 
2. rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość dwóch deklarowanych języków 

przeprowadzanej w pierwszej połowie września. 
W wyjątkowych wypadkach losowych kandydatów do przeniesienia oraz w uzasadnionych 
okolicznościach dziekan ma prawo do podejmowania decyzji na podstawie innych względów, bez 
uwzględniania kryteriów 1 i 2. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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1.3 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 

Specjalności: tłumaczeniowa; nauczycielsko-tłumaczeniowa 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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2. Instytut Rusycystyki 
 
2.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Forma egzaminu: pisemny i ustny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości 
B2 ESOKJ. 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin obejmuje część pisemną z leksyki i gramatyki oraz ustną  
z fonetyki i intonacji. 
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 4,3, uzyskanej w okresie dotychczasowych studiów, 
poprzedzających przyjęcie na studia, oraz pozytywnego zaliczenia (co najmniej na ocenę dobrą) 
egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  
 
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 terminie 
określonym przez Dyrektora ds. studenckich. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
a) Grupa ze znajomością języka rosyjskiego 

 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, starający 
się o zakwalifikowanie na pierwszy rok równoległych stacjonarnych studiów I stopnia w zakresie 
filologii rosyjskiej są przyjmowani na podstawie średniej ocen nie niższej niż 4,3, uzyskanej w okresie 
dotychczasowych studiów, poprzedzających podjęcie studiów równoległych, oraz pozytywnego 
zaliczenia (co najmniej na ocenę dobrą) egzaminu z Praktycznej znajomości języka rosyjskiego na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  
 
Forma egzaminu: pisemny i ustny  
 
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 terminie 
określonym przez Dyrektora ds. studenckich 
 
b) Grupa bez znajomości języka rosyjskiego 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe do grupy bez znajomości języka rosyjskiego. 
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2.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 

Specjalność: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.  
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3. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 
 
3.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie 
języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów (z programem nauczania zbliżonym do 
programu realizowanego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej), starający się  
o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek lingwistyka stosowana w trybie 
przeniesienia z innych uczelni, są przyjmowani na podstawie: 
1. średniej ocen nie niższej niż 4,5, uzyskanej w toku dotychczasowych studiów poprzedzających 

przyjęcie na studia w UW,  
oraz  
2. uzyskania z egzaminów wstępnych wymaganej liczby punktów (patrz poniżej)  

 
Osoby przyjęte na drugi i kolejne lata na kierunku lingwistyka stosowana zobowiązane są do 
zaliczenia różnic programowych w terminie określonym przez Dyrektora ds. studenckich.  
Wniosek o przeniesienie należy skierować do Dziekana WLS i złożyć w terminie do 21 września. 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny, celem którego jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów 
tłumaczeniowych.  
1. Egzamin ustny z języka wiodącego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. włoski). 
2. Egzamin ustny z drugiego języka obcego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski). 

Kandydaci, którzy wybiorą jako drugi język włoski od podstaw, przystępują tylko do egzaminu  
z języka, który wybrali jako język wiodący.  

 
UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego.  

  
Zagadnienia egzaminacyjne i przebieg egzaminu: 
Egzamin ustny (jednakowa forma zarówno dla języka wiodącego, jak i dla języka drugiego): 
1. Kandydat losuje 3 tematy spośród podanych poniżej. 
2. Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych. 
3. Do wybranego przez siebie tematu kandydat otrzymuje tekst oraz dwa pytania.  
4. Kandydat w ciągu 10 min. czyta tekst, przygotowuje jego streszczenie oraz odpowiedzi na dwa 

pytania do tekstu. 
 
Lista tematów:  
1. Reklama 
2. Media i komunikowanie masowe  
3. Prasa  
4. Zdrowy tryb życia  
5. Nałogi  
6. Ochrona środowiska  
7. Wychowanie, wykształcenie  
8. Przemoc i przestępczość wśród młodzieży 
9. Kara śmierci 
10. Eutanazja 
11. Turystyka 
12. Konsumpcjonizm 
13. Równouprawnienie 
14. Konflikt pokoleń 
15. Homoseksualizm  
16. Sekty 
17. Kultura i sztuka  
18. Moda  
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19. Sport  
20. Nauka a odpowiedzialność  
 
Podczas egzaminu można uzyskać maksymalnie 100 pkt, ocenianie będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 15 pkt 
- leksyka  - maks. 25 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie: 
- minimum 60 pkt. (60%) w przypadku języka wiodącego 
- minimum 50 pkt. (50%) w przypadku języka drugiego. 
Niezdanie egzaminu ustnego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem na studia. 
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z dwóch 
języków obcych: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. drugiego – maks. 100 pkt 
 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 120 pkt. 
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy:  
1. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
2. uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 50 pkt, tj. 50%. 
 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z jednego 
języka obcego (wiodącego); drugi język - włoski od podstaw: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za wynik z egzaminu ustnego  
z j. wiodącego. 
 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej 
niż 60 pkt, tj. 60%. 
 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 

decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 

 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci UW, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, starający się o zakwalifikowanie na  
I rok równoległych stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunek lingwistyka stosowana, są 
kwalifikowani na podstawie: 
1. średniej ocen nie niższej niż 4,5, uzyskanej w toku dotychczasowych studiów poprzedzających 

podjęcie studiów równoległych,  
oraz  
2. uzyskania z egzaminów wstępnych wymaganej liczby punktów (patrz poniżej)  
 
Forma egzaminu: egzamin ustny, celem którego jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów 
tłumaczeniowych.  
1. Egzamin ustny z języka wiodącego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub  

j. włoski). 
2. Egzamin ustny z drugiego języka obcego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski). 

Kandydaci, którzy wybiorą jako drugi język włoski od podstaw, przystępują tylko do egzaminu 
ustnego z języka, który wybrali jako język wiodący.  
 

UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego.  
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Zagadnienia egzaminacyjne i przebieg egzaminu: 
Egzamin ustny (jednakowa forma zarówno dla języka wiodącego, jak i dla języka drugiego): 
1. Kandydat losuje 3 tematy spośród podanych poniżej. 
2. Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych. 
3. Do wybranego przez siebie tematu kandydat otrzymuje tekst oraz dwa pytania.  
4. Kandydat w ciągu 10 min. czyta tekst, przygotowuje jego streszczenie oraz odpowiedzi na dwa 

pytania do tekstu. 
 
Lista tematów:  
1. Reklama 
2. Media i komunikowanie masowe  
3. Prasa  
4. Zdrowy tryb życia  
5. Nałogi  
6. Ochrona środowiska  
7. Wychowanie, wykształcenie  
8. Przemoc i przestępczość wśród młodzieży 
9. Kara śmierci 
10. Eutanazja 
11. Turystyka 
12. Konsumpcjonizm 
13. Równouprawnienie 
14. Konflikt pokoleń 
15. Homoseksualizm  
16. Sekty 
17. Kultura i sztuka  
18. Moda  
19. Sport  
20. Nauka a odpowiedzialność  
 
Podczas egzaminu (zarówno z języka wiodącego, jak i języka drugiego) można uzyskać maksymalnie 
100 pkt, ocenianie będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 15 pkt 
- leksyka - maks. 25 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie: 
- minimum 60 pkt (60%) w przypadku języka wiodącego 
- minimum 50 pkt (50%) w przypadku języka drugiego. 
Niezdanie egzaminu ustnego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem na studia.  
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z dwóch 
języków obcych: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. drugiego –  maks. 100 pkt 
 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 120 pkt, tj. 60%.  
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy: 
1. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 60% pkt. 
2. uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 50% pkt.  
 
Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 2 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście 
rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
  
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy jako drugi język obcy wybiorą język włoski od 
podstaw: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z egzaminu ustnego z j. wiodącego. 
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Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%.  
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej 
niż 60% pkt. 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 

 
3.2 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne (specjalność podstawowa); tłumaczenia 
specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego (specjalność 
opcjonalna) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

3.3 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana, 
Specjalność: tłumaczenia specjalistyczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
    
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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4. Katedra Białorutenistyki  
 

4.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Student innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie do Katedry Białorutenistyki UW. 
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 do Katedry Białorutenistyki UW jest zobowiązany złożyć 
dokument poświadczający zaliczenie roku oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie na studia równoległe jest zdanie w terminie wszystkich 
egzaminów i otrzymanie zaliczeń w jednostce UW oraz uzyskanie w danym roku studiów średniej  
(z egzaminów i zaliczeń na ocenę) nie niższej niż 3,5; w przypadku zgłoszenia większej  
(niż przewiduje limit) liczby kandydatów, decyduje wysokość średniej z całego okresu studiów. 
Student ubiegający się o studia równoległe w Katedrze Białorutenistyki jest zobowiązany złożyć 
dokument poświadczający zaliczenie roku oraz pozostałe wymagane dokumenty. 
 

4.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia białoruska  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Student innej szkoły wyższej może ubiegać się o przeniesienie do Katedry Białorutenistyki UW. 
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 do Katedry Białorutenistyki UW jest zobowiązany złożyć 
dokument poświadczający zaliczenie roku oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o zakwalifikowanie na studia równoległe jest zdanie w terminie wszystkich 
egzaminów i otrzymanie zaliczeń w jednostce UW oraz uzyskanie w danym roku studiów średniej  
(z egzaminów i zaliczeń na ocenę) nie niższej niż 3,5; w przypadku zgłoszenia większej  
(niż przewiduje limit) liczby kandydatów, decyduje wysokość średniej z całego okresu studiów. 
Student ubiegający się o studia równoległe w Katedrze Białorutenistyki jest zobowiązany złożyć 
dokument poświadczający zaliczenie roku oraz pozostałe wymagane dokumenty. 
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5. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej 
 

5.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.  
     

5.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią  
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.      
 

5.3 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.      
 

5.4 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią  
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.      
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6. Katedra Ukrainistyki  
 

6.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią  
Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 3,2. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w 
określonym terminie całości różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na 
wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach I stopnia (licencjackich) w Katedrze 
Ukrainistyki przez studentów innych kierunków lub specjalności jest: 
a) zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 
b) uzyskanie w roku akademickim 2015/2016 średniej co najmniej 3,2 na kierunku macierzystym; 
c) w przypadku osób przyjętych na drugi rok studiów w Katedrze Ukrainistyki uzupełnienie,  

w określonym przez Kierownika Katedry terminie, różnic programowych. 
 

6.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią,  
Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 / rosyjskiego / 
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. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek 
Kierownika Katedry Ukrainistyki. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja na studia równoległe dotyczy wyłącznie pierwszego roku studiów.  
Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach II stopnia w Katedrze Ukrainistyki przez 
studentów innych kierunków lub specjalności jest: 

a) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 
b) uzyskanie w roku akademickim 2015/2016 średniej co najmniej 3,2 na kierunku macierzystym; 

pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzająca znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego 
i angielskiego. 
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XI. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
 

1.1 Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.2 Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe 
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1.3 Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.4 Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.5 Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.6 Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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XII. Wydział Nauk Ekonomicznych 
 
1.1 Kierunek studiów: 
- ekonomia 
- finanse, inwestycje i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów 
UW 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: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora, 0,1 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 
(waga 0,3), 

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów  
I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3), 

d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list 
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od 
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów 
(waga 0,1). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych kierunkach UW ukończyli przynajmniej I rok 
studiów I stopnia, inżynierskich lub magisterskich. 
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: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora, 0,1 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 
(waga 0,3), 

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów  
I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3), 

d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list 
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od 
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów 
(waga 0,1). 

Uwaga 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
1.2 Kierunek studiów:  
- ekonomia 
- finanse, inwestycje i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
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1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów 
UW 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: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora, 0,1 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 
(waga 0,3), 

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów  
I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3), 

d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list 
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od 
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów 
(waga 0,1). 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych kierunkach UW ukończyli przynajmniej I rok 
studiów I stopnia, inżynierskich lub magisterskich. 
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: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora, 0,1 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 
(waga 0,3), 

c) wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku studiów  
I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3), 

d) dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list 
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od 
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych studiów 
(waga 0,1). 

Uwaga 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 

1.3 Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.4 Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.5 Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting (finanse, inwestycje i 
rachunkowość) 
Specjalność: Finance and International Investment  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
  
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.6 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalności: ekonomia międzynarodowa; ekonomia przedsiębiorstwa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.7 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalności: ekonomia międzynarodowa; ekonomia przedsiębiorstwa 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.8 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość 

(w tym specjalność: finanse publiczne i podatki) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.9 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość 
(w tym specjalność: finanse publiczne i podatki) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.10 Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.11 Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.12 Kierunek studiów: ekonomia 

Specjalizacja ekonomia przedsiębiorczości 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.13 Kierunek studiów: Economics (ekonomia) 
Specjalność: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.14 Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting  
(finanse, inwestycje i rachunkowość) 
Specjalność: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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XIII. Wydział Neofilologii 
 
1. Instytut Anglistyki 
 
1.1 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia 
ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim 
Zagadnienia: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa, struktur gramatycznych na poziomie B2. 

 
1.2 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia 
ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim 
Zagadnienia: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa, struktur gramatycznych na poziomie B2. 

 
1.3 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia 
ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kwalifikacja na podstawie sprawdzianu z języka angielskiego na poziomie C1 i sprawdzianu w języku 
angielskim z zagadnień dwóch specjalizacji spośród: 
1. językoznawstwo, 
2. literatura i kultura brytyjska, 
3. literatura i kultura amerykańska. 
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1.4 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia 
ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Obowiązują takie same zasady jak na studia II stopnia wieczorowe. 
 

1.5 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia 
ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Obowiązują takie same zasady jak na studia II stopnia zaoczne.  
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2. Instytut Germanistyki 
 

2.1 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

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 
 

2.2 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 

- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- 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 30 punktów. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 

- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- 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 30 punktów. 
 

2.3 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
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Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 
- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- 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 30 punktów. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim) 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco: 

- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- 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 30 punktów. 
  



101 

 

3. Instytut Romanistyki 
 

3.1. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 się 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka 
francuskiego oraz średniej ocen ze studiów. 
Forma egzaminu: odpowiadająca formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (PNJF) 
na koniec I roku studiów filologii romańskiej w grupie z zaawansowaną znajomością języka 
francuskiego. Egzamin pisemny będzie składał się z dwóch części – z testu gramatycznego oraz  
z wypowiedzi pisemnej. Egzamin ustny będzie miał formę rozmowy wokół krótkiego artykułu  
o tematyce ogólnej.  
Zagadnienia egzaminacyjne: treści programowe I roku studiów filologii romańskiej w grupie  
z zaawansowaną znajomością języka francuskiego (poziom B2+ ESOKJ).  
O zakwalifikowaniu do grupy z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub z francuskim od 
podstaw decyduje komisja egzaminacyjna na podstawie wyników egzaminów. 
 

3.2. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

3.3. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 

 
4.1 Kierunek studiów: iberystyka 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Zasady kwalifikacji (dotyczy studiów od II roku): na studia równoległe kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego albo portugalskiego 
oraz średniej ocen z toku studiów. 
Forma egzaminu: pisemny i ustny, odpowiadający formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka 
Hiszpańskiego (PNJH)/ Praktycznej Nauki Języka Portugalskiego (PNJP) na koniec I roku studiów na 
Iberystyce (poziom B1). 
Zagadnienia egzaminacyjne: treści programowe PNJH/ PNJP z I roku studiów. 
 

4.2 Kierunek studiów: iberystyka 
Specjalność: hiszpańska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego, średnia 
ocen z toku studiów i liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych. 
 
Forma egzaminu: pisemny i ustny, odpowiadający formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka 
Hiszpańskiego (PNJH) na koniec roku studiów poprzedzającego semestr, na który kandydat się 
przenosi na Iberystykę.  
Zagadnienia egzaminacyjne: treści programowe PNJH z roku studiów poprzedzającego semestr, na 
który kandydat się przenosi. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Zasady kwalifikacji (dotyczy studiów od II roku) : na studia równoległe kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie wyniku egzaminu sprawdzającego znajomość języka hiszpańskiego oraz średniej ocen  
z toku studiów. 
Forma egzaminu: pisemny i ustny, odpowiadający formie egzaminu z Praktycznej Nauki Języka 
Hiszpańskiego (PNJH) na koniec I roku studiów na Iberystyce (poziom B1). 
 

4.3 Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
4.4 Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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5. Katedra Hungarystyki 
 

5.1 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 
Specjalność: filologia ugrofińska – język węgierski 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzję dotyczącą przeniesienia studenta z innej uczelni podejmuje kierownik jednostki rekrutującej 
zgodnie z określonym corocznie uchwałą Rady Wydziału maksymalnym 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studia równoległe w Katedrze Hungarystyki mogą podjąć studenci Uniwersytetu Warszawskiego po 
zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym.  
Osoby zainteresowane studiami równoległymi składają następujące dokumenty: 

 podanie z poświadczoną przez sekretariat macierzystego instytutu (wydziału) średnią uzyskaną  
w toku studiów; 

 zaświadczenie z sekretariatu studiów o zaliczeniu bieżącego roku akademickiego.  
 
Decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku studiów. 
 

5.2 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 
Specjalność: filologia ugrofińska – język fiński 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzję dotyczącą przeniesienia studenta z innej uczelni podejmuje kierownik jednostki rekrutującej 
zgodnie z określonym corocznie uchwałą Rady Wydziału maksymalnym 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studia równoległe w Katedrze Hungarystyki mogą podjąć studenci Uniwersytetu Warszawskiego po 
zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym.  
Osoby zainteresowane studiami równoległymi składają następujące dokumenty: 

 podanie z poświadczoną przez sekretariat macierzystego instytutu (wydziału) średnią uzyskaną  
w toku studiów; 

 zaświadczenie z sekretariatu studiów o zaliczeniu bieżącego roku akademickiego.  
 
Decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku studiów.  
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5.3 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 
Specjalność: filologia ugrofińska – język węgierski 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Decyzję dotyczącą przeniesienia studenta z innej uczelni odejmuje kierownik jednostki rekrutującej 
zgodnie z określonym corocznie uchwałą Rady Wydziału maksymalnym 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studia równoległe w Katedrze Hungarystyki mogą podjąć studenci Uniwersytetu Warszawskiego po 
zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym.  
Osoby zainteresowane studiami równoległymi składają następujące dokumenty: 

 podanie z poświadczoną przez sekretariat macierzystego instytutu (wydziału) średnią uzyskaną  
w toku studiów; 

 zaświadczenie z sekretariatu studiów o zaliczeniu bieżącego roku akademickiego;  

 dokument potwierdzający znajomość języka węgierskiego minimum na poziomie C1. 
 
Decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku studiów. 
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6. Katedra Italianistyki  
 
6.1 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

6.2 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

6.3 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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7. Studia filologiczno-kulturoznawcze     
 
7.1 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przyjęcie od II roku studiów na podstawie decyzji kierownika jednostki z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca  
z różnic programowych. Termin złożenia dokumentów: do 30 czerwca 2016 roku. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

7.2 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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XIV. Wydział Orientalistyczny 
 

1.1 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: afrykanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka afrykańskiego 
(hausa, amharskiego, suahili) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się 
przenosi. Dziekan Wydziału na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu w Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.2 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Katedrze, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku, gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.3 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.   Indeks  (potwierdzony wyciąg  z  indeksu)  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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Katedrze, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
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1.4 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: Kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się 
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.5 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: hebraistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka hebrajskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
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1.6 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: indologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego 
(sanskryt, hindi, bengalski, tamilski) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat 
się przenosi. Dziekan Wydziału na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu w Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.7 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
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podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.8 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.9 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.10 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
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2. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.11 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  Indeks  (potwierdzony wyciąg  z  indeksu)  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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
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1.12 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks  (potwierdzony wyciąg  z  indeksu)  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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka mongolskiego lub 
tybetańskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan 
Wydziału na  podstawie opinii  kierownika Zakładu ustala,  czy  program  studiów realizowanych  
w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu 
w Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.13 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
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podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.14 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.   Indeks  (potwierdzony wyciąg  z  indeksu)  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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
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1.15 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: turkologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.   Indeks  (potwierdzony wyciąg  z  indeksu)  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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
 

1.16 Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 

 
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; 

 indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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. 
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Komisja Studium Europy Wschodniej 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).  
Dziekan Wydziału Orientalistycznego na podstawie opinii Kierownika Studium Europy Wschodniej 
ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, 
odpowiada programowi studiów realizowanemu w Studium Europy Wschodniej, określa wykaz 
przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 

 
1.17 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: afrykanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka afrykańskiego 
(suahili, amharskiego, hausa) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się 
przenosi. Dziekan Wydziału na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu w Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich 
zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.18 Kierunek studiów: orientalistyka  
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Katedrze, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 

 
1.19 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: hebraistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka hebrajskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.20 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: indologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego 
(sanskryt, hindi, bengalski, tamilski) na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat 
się przenosi. Dziekan Wydziału na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu w Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.21 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: iranistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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.   Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego 
na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.22 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.23 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.24 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: koreanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.   Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego 
na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.25 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.26 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.27 Kierunek studiów: orientalistyka  
Specjalność: turkologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

1.28 Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. Indeks (potwierdzony wyciąg z indeksu) 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 Studium przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający 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 drugi 
egzamin pisemny sprawdzający 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 na podstawie opinii 
kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza 
się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Studium, oraz określa wykaz 
przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych: 
- zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich; 
- średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0; 
- opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia 
równoległe. 
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się  
o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej. 
W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby 
z najwyższą średnią ocen. 
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XV. Wydział Pedagogiczny 
 

1.1 Kierunek studiów:  
- andragogika  
(specjalność: organizacja edukacji dorosłych); 
 
- pedagogika społeczno-wychowawcza  
(specjalności: animacja społeczno-kulturalna; pedagog szkolny, doradca edukacyjno-
zawodowy; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie); 
 
- pedagogika małego dziecka  
(specjalności: edukacja i opieka nad małym dzieckiem; 
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (studia 
nauczycielskie)) 
 
- pedagogika specjalna i edukacja społeczna  
(specjalności: pedagogika włączająca; terapia i wspomaganie rozwoju; edukacja dla 
rozwoju społecznego) 
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia odbywa się w ramach rekrutacji wewnętrznej. Kandydaci 
nie biorą zatem udziału w rekrutacji otwartej i nie rejestrują się w  systemie IRK.  
 
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 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 w terminie do 3 września 2016 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję  
o przyjęciu wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci UW ubiegający się o studia równoległe muszą spełnić następujące warunki: 

 mieć zaliczony co najmniej I rok studiów; 

 uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego 
dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0;  

 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). 

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 
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1.2 Kierunek studiów:  
- andragogika  
(specjalność: organizacja edukacji dorosłych); 
 
- pedagogika społeczno-wychowawcza  
(specjalności: animacja społeczno-kulturalna; pedagog szkolny, doradca edukacyjno-
zawodowy; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie); 
 
- pedagogika małego dziecka  
(specjalności: edukacja i opieka nad małym dzieckiem; edukacja przedszkolna  
i wczesnoszkolna) 
 
- pedagogika specjalna i edukacja społeczna  
(specjalności: pedagogika włączająca; terapia i wspomaganie rozwoju; edukacja dla 
rozwoju społecznego) 
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia odbywa się w ramach rekrutacji wewnętrznej. Kandydaci 
nie biorą zatem udziału w rekrutacji otwartej i nie rejestrują się w  systemie IRK.  
 
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Kierownika 
Studiów Niestacjonarnych na podstawie indywidualnej analizy osiągniętych wyników kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia 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 w terminie do 3 września 2016 r. 
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Niestacjonarnych może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci UW ubiegający się o studia równoległe muszą spełnić następujące warunki: 

 mieć zaliczony co najmniej I rok studiów; 

 uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego 
dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0;  

 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). 

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 
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1.3 Kierunek studiów:  
- andragogika  
(specjalności: edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń; doradztwo 
zawodowe i edukacyjne dorosłych); 
 
- pedagogika  
(specjalności: animacja społeczno-kulturalna; edukacja medialna; polityka oświatowa 
- menedżer oświaty; praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną; edukacja 
integracyjna i edukacja włączająca); 
 
- pedagogika nauczycielska 
(specjalności: edukacja artystyczna; pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna; wczesne nauczanie języka angielskiego (specjalność wczesne 
nauczanie języka angielskiego na studiach stacjonarnych II stopnia będzie 
proponowana kandydatom w ewentualnej II turze rejestracji, w przypadku 
nieuruchomienia studiów na kierunku Graduate Programme in Teaching English to 
Young Learners)). 
 
- Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (język angielski we 
wczesnym nauczaniu dwujęzycznym) 
  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia odbywa się w ramach rekrutacji wewnętrznej. Kandydaci 
nie biorą zatem udziału w rekrutacji otwartej i nie rejestrują się w  systemie IRK.  
 
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 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 w terminie do 3 września 2016 r. 
W uzasadnionych przypadkach Prodziekan Wydziału Pedagogicznego może podjąć decyzję  
o przyjęciu wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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1.4 Kierunek studiów:  
- andragogika  
(specjalności: edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń; doradztwo 
zawodowe i edukacyjne dorosłych); 
 
- pedagogika  
(specjalności: animacja społeczno-kulturalna; edukacja medialna; polityka oświatowa-  
menedżer oświaty; praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną; edukacja 
integracyjna i edukacja włączająca); 
 
- pedagogika nauczycielska  
(specjalności: edukacja artystyczna; pedagogika przedszkolna i pedagogika 
wczesnoszkolna; wczesne nauczanie języka angielskiego) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia odbywa się w ramach rekrutacji wewnętrznej. Kandydaci 
nie biorą zatem udziału w rekrutacji otwartej i nie rejestrują się w  systemie IRK.  
Zgoda na podjęcie studiów w trybie przeniesienia jest podejmowana każdorazowo przez Kierownika 
Studiów Niestacjonarnych na podstawie indywidualnej analizy dotychczasowego przebiegu studiów  
i osiągniętych efektów kształcenia.  
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia 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 w terminie do 3 września 2016 r. 
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Niestacjonarnych może podjąć decyzję o przyjęciu 
wniosku o przeniesienie w późniejszym terminie. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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XVI. Wydział Polonistyki 
 
1. Instytut Filologii Klasycznej 
 

1.1 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Specjalność: filologia klasyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które  
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią 4,0 lub więcej z całych dotychczasowych studiów. Na studia zostaną przyjęte 
osoby z najwyższą średnią z toku studiów. 
 

1.2 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Specjalności: filologia klasyczna; literatura i kultura renesansu 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które  
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią ocen 4,0 lub więcej z całych dotychczasowych studiów. W postępowaniu 
rekrutacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu z języka łacińskiego lub starogreckiego. 
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2. Instytut Kultury Polskiej 
 

2.1 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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. Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej ustala obowiązki kandydata 
wynikające z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych (tylko od pierwszego roku studiów) mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskali 
średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów. W przypadku liczby kandydatów większej 
niż przewidziany limit miejsc, decyduje wysokość średniej. W przypadku większej liczby kandydatów  
z tą samą średnią przewiduje się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną na temat zaproponowany przez 
kandydata, mieszczący się w jednym z podanych zakresów tematycznych: 1. historia kultury, 2. 
kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. teatr i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa  
i audiowizualna. 
 

2.2 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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 magisterskich 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. Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej ustala 
obowiązki kandydata wynikające z różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
O podjęcie studiów równoległych (tylko od pierwszego roku studiów) mogą ubiegać się studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskali 
średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów. Osoby spełniające te warunki dopuszczone 
zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Forma egzaminu: egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi 
przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej 
Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. kultura 
teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna. 
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3. Wydział Polonistyki 
 

3.1 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
 

3.2 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
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3.3 Kierunek studiów: filologia polska 

Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
 

3.4 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 

3.5 Kierunek studiów: filologia polska 

Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
 

3.6 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan 
Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które 
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, 
legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego 
toku studiów. 
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3.7 Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
 

3.8 Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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4. Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego  
i Bałtystyki 
 

4.1 Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Specjalność: lituanistyka i lettonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego, którzy w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku 
macierzystym oraz legitymują się średnią 4,5 (z ostatniego roku studiów). Przewiduje się rozmowę 
kwalifikacyjną obejmującą wiedzę o kulturze krajów bałtyckich. 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: wiedza o kulturze krajów bałtyckich 
 

4.2 Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Specjalność: lituanistyka i lettonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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 literatury 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: literatura i kultura krajów bałtyckich. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe (tylko na pierwszy rok studiów II 
stopnia) mają studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w czerwcowej sesji egzaminacyjnej 
zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym oraz legitymują się średnią ocen 4,5  
(z ostatniego roku studiów). Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną w języku litewskim i łotewskim na 
temat kultury i literatury 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: kultura i literatura krajów bałtyckich.  
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5. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 
 

5.1 Kierunek studiów: slawistyka 
Specjalności: bohemistyka; słowacystyka; kroatystyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Na studia w trybie przeniesienia: 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia równoległe mają studenci UW, którzy  
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym. 
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen.  
 

5.2 Kierunek studiów: slawistyka 
Specjalności: bohemistyka; kroatystyka; słowenistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Prawo udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia równoległe mają studenci UW, którzy  
w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym.  
W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi 
kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. 
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować, co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem 
potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed 
komisją w ISZiP). 
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XVII. Wydział Prawa i Administracji 
 
1.1 Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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 na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 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. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Rekrutacja odbywa się wyłącznie na podstawie porozumień podpisanych przez Wydział Prawa  
i Administracji z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziałem Nauk Ekonomicznych, 
Wydziałem Zarządzania oraz ze Szkołą Główną Handlową. 

 
1.2 Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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 na Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 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. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.3 Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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1.4 Kierunek studiów: administracja 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
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. Przenies ienie 
na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest zatem możliwe wyłącznie na drugi 
rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie 
kwalifikacyjne w oparciu o kryterium średniej ocen. 

 
Uwaga: 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) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.5 Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
1.6 Kierunek studiów:  Humanitarian Action 
prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
(Instytut Stosunków Międzynarodowych) w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on 
Humanitarian Action (NOHA)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia równoległe. 
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XVIII. Wydział Psychologii 
 
1.1 Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów stacjonarnych studiów 
psychologicznych na dowolnej uczelni z łączną średnią nie niższą niż 4,5 (przy maksymalnej ocenie 
5). 
 
Forma egzaminu: pisemny egzamin testowy sprawdzający wiedzę z lektury.  
Szczegółowe informacje dot. zakresu egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Wydziału 
Psychologii do 1 marca 2016 r. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim z łączną średnią nie niższą niż 4,5. 
 
Forma egzaminu: pisemny egzamin testowy sprawdzający wiedzę z lektury. 
Szczegółowe informacje dot. zakresu egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Wydziału 
Psychologii oraz na stronie IRK do 1 marca 2016 r. 
 

1.2 Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów stacjonarnych albo niestacjonarnych 
studiów psychologicznych na dowolnej uczelni. 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 
Szczegółowe informacje dot. rozmowy zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Psychologii 
do 1 marca 2016 r. 

 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim. 
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 
Szczegółowe informacje dot. rozmowy zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Psychologii 
oraz na stronie IRK do 1 marca 2016 r. 
 

1.3 Kierunek studiów: Psychology (psychologia) 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie co najmniej 2 semestrów studiów psychologicznych na dowolnej 
uczelni. 
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Podstawę kwalifikacji stanowi punktowana rozmowa przeprowadzana w języku angielskim. Dotyczy 
ona treści wybranej przez kandydata lektury.  
Szczegółowe informacje dot. zakresu egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Wydziału 
Psychologii do 1 marca 2016 r. 
Rozmowa może zostać przeprowadzona w formie telekonferencji (w przypadku kandydatów 
zagranicznych).  
Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:  
a) poziom zrozumienia tekstu;  
b) samodzielność myślenia;  
c) motywacja kandydata do studiów psychologicznych.  
Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji  
w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na 
ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy 
kwalifikacyjnej. Na liście rankingowej nie zostaną uwzględnieni kandydaci, którzy z rozmowy 
kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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XIX. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
 

1. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
 

1.1 Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na 
pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.  
 

1.2 Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na 
pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.  

 
1.3 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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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2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na 
pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.  
 

1.4 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
  
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na 
pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.  
 

1.5 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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.  
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na 
pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.  
 

1.6 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 60 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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2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów drugiego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia na pierwszym 
kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu. 
 

1.7 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy 
uzyskali minimum 60 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. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów drugiego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia na pierwszym 
kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu. 
 

1.8 Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po 
zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 60 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. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów drugiego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia na pierwszym 
kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu. 
 

1.9 Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy 
uzyskali minimum 60 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. 
 



142 

 

2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów drugiego stopnia mogą brać udział studenci UW 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia na pierwszym 
kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu. 
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2. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
 

2.1 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 

Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

2.2 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki: 

 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni publicznej na akredytowanym kierunku 
socjologicznym; 

 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00. 
W wyjątkowych przypadkach decyzję o przyjęciu kandydata w ramach przeniesienia, z pominięciem 
powyższych zasad rekrutacji, będzie podejmować dyrektor ISNS UW.  
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

2.3 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 

Jednostka nie przewiduje odrębnego naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

2.4 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki: 

 zaliczony pierwszy rok studiów w uczelni publicznej na akredytowanym kierunku socjologicznym; 

 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00. 
W wyjątkowych przypadkach decyzję o przyjęciu kandydata w ramach przeniesienia, z pominięciem 
powyższych zasad rekrutacji, będzie podejmować dyrektor ISNS UW.  
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe.  
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XX. Wydział Zarządzania 
 

1.1 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku 
zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku 
lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK 
na studia równoległe na kierunku zarządzanie oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają 
podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki. W trakcie postępowania 
kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku 
studiów. 
 

1.2 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.3 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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1.4 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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 4,75. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku 
lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK 
na studia równoległe na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz dodatkowo w punkcie 
rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki.  
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 

 
1.5 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.6 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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1.7 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku 
zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku 
lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK 
na studia równoległe na kierunku zarządzanie oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają 
podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki. W trakcie postępowania 
kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku 
studiów. 

 
1.8 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
 

1.9 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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1.10 Kierunek studiów: International Business Program  (zarządzanie 
międzynarodowe) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 

 
1.11 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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 4,75. 
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku 
lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,75. Studenci rejestrują się w systemie IRK 
na studia równoległe na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz dodatkowo w punkcie 
rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki.  
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby  
z najwyższą średnią z toku studiów. 

 
1.12 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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1.13 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania 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. 
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

 
Jednostka nie prowadzi naboru na studia równoległe. 
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XXI. Instytut Ameryk i Europy  
 
1. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych  
 
1.1 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Na studia w trybie przeniesienia może być przyjęty kandydat, którego dotychczasowe studia były 
zgodne programowo z kierunkiem gospodarka przestrzenna, prowadzonym przez EUROREG. 
Decyzję o przyjęciu oraz rodzaju i formie uzupełnienia różnic programowych podejmuje Kierownik ds. 
Toku Studiów EUROREG na podstawie udokumentowanego dotychczasowego przebiegu studiów 
kandydata. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 

 
 
2. Ośrodek Studiów Amerykańskich  
 
2.1 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2)  Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o podjęcie studiów równoległych jest średnia ocen z pierwszego kierunku 
studiów min. 4,3. 
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. 
 

2.2 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 

Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
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Kryteria oceny: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku 
angielskim. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o podjęcie studiów równoległych jest średnia ocen z pierwszego kierunku 
studiów min. 4,3. 
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. 
 

2.3 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 

Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Warunkiem ubiegania się o podjęcie studiów równoległych jest średnia z pierwszego kierunku studiów 
min. 4,3. 
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 oraz podstawowa wiedza o Stanach Zjednoczonych – zagadnienia z zakresu literatury, 
historii, sztuki, polityki, itd. zgodnie z zainteresowaniami kandydata.  
 
 

3. Centrum Studiów Latynoamerykańskich  
 
3.1 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
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Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 38 pkt. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 38 pkt. 
 

3.2 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 

3.3 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
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Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin  
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do 
studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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XXII. Centrum Europejskie 
 

1.1 Kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim UW 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 4,5 oraz 
przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie 
sporządzona lista rankingowa obejmująca kandydatów ze średnią nie niższą niż 4,5 z toku studiów. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym 
kierunku lub specjalności. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie średniej z toku 
studiów nie niższej niż 4,5 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie rekrutacji zostanie 
sporządzona lista rankingowa osób ze średnią nie niższą niż 4,5 z toku studiów. 
 

1.2 Kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim UW na zasadzie 
przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku europeistyka. 
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów drugiego stopnia nie niższej 
niż 4,5 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego 
zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca kandydatów ze średnią nie niższą niż 4,5 z toku 
studiów. 
 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych 
w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym 
kierunku lub specjalności. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów 
nie niższej niż 4,5 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie rekrutacji zostanie 
sporządzona lista rankingowa osób z najwyższą średnią z toku studiów. 
 

  



154 

 

XXIII. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji  
Europejskiej  
 
1. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego  
 
1.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia z kierunków filologia oraz 
pokrewnych po zaliczeniu pierwszego roku z zachowaniem formy studiów 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.2 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
O przeniesienie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia z kierunków filologia oraz 
pokrewnych po zaliczeniu pierwszego roku z zachowaniem formy studiów 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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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2. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego 
 

2.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 

Specjalność główna: nauczanie języka francuskiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 
 

3. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
 
3.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka 
francuskiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Przeniesienia z innych uczelni są możliwe tylko na drugi rok studiów. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie decyzji Kierownictwa Kolegium. Na II rok studiów w UKKNJN UW przyjmowane będą tyko 
osoby studiujące taki sam kierunek studiów na innej uczelni, które uzyskały tam pełne zaliczenie I roku 
studiów ze średnią co najmniej 3,5. Ponadto kandydaci są zobowiązani do zaliczenia różnic 
programowych. 

2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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XXIV. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 
 
1.1 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)    Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 
2)    Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 

1.2 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 
1.3 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.  
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów. 
 
 

 
 
  



157 

 

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
i Społecznych (Kolegium MISH) 
 

1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach  
nauk humanistycznych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
(w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej dotyczy tylko kandydatów ze 
studiów prowadzonych w trybie MISH. 
 
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 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 2016 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)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 

1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
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XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych (Kolegium MISMaP) 
 

1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia, studia pierwszego stopnia 
na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, fizyka (w tym fizyka w trybie 
indywidualnym), geografia, geologia, geologia stosowana, gospodarka przestrzenna, 
informatyka, matematyka, ochrona środowiska, filozofia, socjologia, kognitywistyka, 
Philosophy (filozofia), specjalność:  Philosophy of Being, Cognition and Value 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki) 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia  
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na studia równoległe muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności, przedstawić 
zaświadczenie z macierzystego wydziału, że wypełnili wszystkie obowiązki oraz przedstawić opinię 
dziekana macierzystego wydziału lub kierownika jednostki prowadzącej studia dotyczącą rozpoczęcia 
studiów równoległych w Kolegium MISMaP.  
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie średniej z toku studiów nie niższej niż 4,5. 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywać się na podstawie wyników ze studiów (potwierdzonych 
przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki prowadzącej studia) oraz na podstawie wyniku 
rozmowy kwalifikacyjnej, według preferencji w stosunku do objętych rekrutacją kierunków 
podstawowych, w ramach limitów miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci, którzy  
w roku poprzednim zdawali egzamin wstępny do Kolegium MISMaP i zostali zakwalifikowani do 
przyjęcia. 
 

1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, 
chemia, fizyka, geografia, geologia, geologia stosowana, gospodarka przestrzenna, 
informatyka, matematyka, ochrona środowiska, filozofia, socjologia, bioetyka  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

1) Zasady kwalifikacji w trybie przeniesienia 

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. 
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2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
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. 
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XXVII. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 
 
1.1 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. 
 

1.2 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Rodzaj studiów: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
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. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku 
studiów. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. 
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XXVIII. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego  
i Komputerowego 
 

1.1 Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia. 
 
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 
 

 
 

 
 
 


