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REGULAMIN 
WYMIANY STUDENCKIEJ 2022 

 
 

POMIĘDZY  
WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY PW   

A SCHOOL OF ARCHITECTURE, UNIVERSITY OF DETROIT MERCY  
 
 
Zasady kwalifikacji do grupy wyjeżdżającej do Detroit w 2022 r.  
Kwalifikacja będzie odbywać się w dwóch etapach:  

1. wstępnym w styczniu 2021  
2. ostatecznym po zakończeniu egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego 

 
Wymagania stawiane kandydatom  
W kwalifikacji mogą wziąć udział studenci zarejestrowani na III roku studiów inżynierskich 
(polskojęzycznych i anglojęzycznych) WA PW.  
W tegorocznym naborze zostaną uwzględnione osoby z II roku studiów,  które w zeszłym 
roku zostały zrekrutowane do wyjazdu, bez konieczności ponownego udziału w procesie 
rekrutacji. Osoby te proszone są o wyrażenie chęci udziału w tegorocznej rekrutacji 
poprzez wypełnienie i podpisanie wszystkich dokumentów wymaganych podczas 
rekrutacji z dopiskiem: „rekrutacja 2021”. 
 
Kwalifikacja wstępna  
Do kwalifikacji wstępnej zaproszone są osoby, które w terminie do 10 stycznia 2022 
przyślą drogą mailową na adres katarzyna,mitroszewska@pw.edu.pl następujące 
dokumenty: 

1. kartę rejestracyjną;  
2. podpisane zobowiązanie finansowe; 
3. podpisany regulamin wymiany. 

Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do dostarczenia oryginałów powyższych 
dokumentów do dziekanatu WAPW. 
 
Kwalifikacja wstępna ma na celu wybranie spośród zgłaszających się kandydatów łącznie 
9 studentów, którzy osiągnęli kolejno najwyższą liczbę punktów w swojej grupie. Będą oni 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na WA PW dla grupy polsko-amerykańskiej.  
Kandydaci są kwalifikowani w oparciu o uzyskaną liczbę punktów kolejno od najwyższej 
do najniższej. Liczbę punktów stanowi suma iloczynów oceny z przedmiotu i przyznanej 
temu przedmiotowi liczby punktów ECTS z następujących zajęć projektowych:  
 

• sem. III Projekt architektoniczny I (mała użyteczność w krajobrazie);  
• sem. III Elementy kompozycji urbanistycznej; 
• sem. IV Projekt architektoniczny II (zabudowa jednorodzinna);  
• sem. IV Projekt wnętrz.  
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Kwalifikacja ostateczna 
Na wyjazd do Detroit zostanie, w wyniku kwalifikacji ostatecznej, wybranych 7 studentów 
oraz dodatkowo dwie osoby, które będą stanowić rezerwę w przypadku zdarzeń losowych. 
Liczba uczestników może ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji na University of Detroit 
Mercy. 
  
Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne 
porozumiewanie się. W tym celu przeprowadzony będzie egzamin kwalifikacyjny  
z języka. Osoby, które ukończyły kurs języka angielskiego technicznego na WA PW  
z oceną: 4; 4,5; 5 - są zwolnione z egzaminu, a ocena uwzględniona w ogólnej punktacji.  
Certyfikaty, uprawniające do zwolnienia z egzaminu: 
- CAE z wynikiem A lub B lub C; oceny uwzględniane w ogólnej punktacji to odpowiednio: 
5 lub 4,5 lub 4 uwzględniona w ogólnej punktacji.  
- CPE z wynikiem A, B, C; ocena uwzględniana w ogólnej punktacji to 5. 
- TOEFL (Internet-based test) z wynikiem od 110 – ocena uwzględniana w ogólnej 
punktacji to 5, od 102 – 4,5, od 79 – 4. Certyfikat musi być ważny w dniu przeprowadzania 
egzaminu językowego. 
- IELTS z wynikiem od 8 – ocena uwzględniana w ogólnej punktacji to 5, od 7,5 – 4,5, od 
6,5 – 4. Certyfikat musi być ważny w dniu przeprowadzania egzaminu językowego. 
- Matura międzynarodowa (IB) – ocena uwzględniana w ogólnej punktacji to 5. 
- Ogólnouczelniany Egzamin C1 Academic (nie general!). 
 
Osoby zwolnione z egzaminu powinny zgłosić się w wyznaczonym terminie do Pani  
dr Magdaleny Walenty, w celu potwierdzenia certyfikatu. 
 
Do punktacji ogólnej na etapie kwalifikacji wstępnej zostaje doliczony iloczyn oceny  
z egzaminu z języka angielskiego i 6 pkt. ECTS.  
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie liczby punktów kolejno od najwyższej do 
najniższej.  
 
Od kandydatów podlegających kwalifikacji ostatecznej wymaga się spełnienia 
następujących warunków:  
- zaliczenia wszystkich pozostałych przedmiotów i praktyk z całego dotychczasowego 
programu studiów (zaliczone semestry studiów – potwierdzone przez Dziekanat na karcie 
rejestracyjnej) oraz uzyskanie w lutym 2022 bezwarunkowej rejestracji na semestr letni  
w roku akademickim 2021/2022 rok; 
- wywiązania się z zobowiązań finansowych (nie dotyczy studentów z listy rezerwowej – 
ci będą zobowiązani do wpłaty po ewentualnym wejściu na listę ostateczną);  
- uiszczenia przez studentów studiów anglojęzycznych i niestacjonarnych opłaty czesnego 
za semestr letni 2021/22. Dla zakwalifikowanych na wyjazd studentów studiów 
anglojęzycznych i niestacjonarnych istnieje możliwość ubiegania się u Dziekana WA PW 
o zwolnienie z opłaty czesnego za sem. zimowy 2022/2023.  
 
 
Ostateczna lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd zostanie ogłoszona po 
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egzaminie z języka angielskiego najpóźniej w maju 2022. 
 
Koszty 
Wyjazd organizowany jest na zasadach samofinansowania. Orientacyjny koszt wynosi ok. 
8 682 PLN (płatne w 3 ratach). Ww. koszt opłaty nie obejmuje ceny biletu lotniczego i opłat 
wizowych. 
 
dr Iwona Szustakiewicz  
Prodziekan ds. Studenckich 
 
 
 
 
………………………………………………… 
podpis1  

	
1 podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad kwalifikacji i kosztów 


