
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

 

Zarządzenie nr    5/2021 

Dziekana Wydziału Architektury 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia warunków przeniesień na studiach jednolitych magisterskich 

i inżynierskich anglojęzycznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

 

 

Na podstawie § 13 ust. 5 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 czerwca 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się warunki przeniesień na studiach jednolitych magisterskich i inżynierskich 

anglojęzycznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 DZIEKAN  

 Wydziału Architektury PW 

 

 

  

                                                                             dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski 
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Zasady przeniesień na WAPW 

Studenci ubiegający się o przeniesienie pomiędzy różnymi rodzajami studiów na WAPW oraz z innych 

uczelni – zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej są zobowiązani do złożenia 

odpowiednich dokumentów nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem semestru. Dokumenty złożone 

po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony na formularzu wg wzoru obowiązującego 

w Politechnice Warszawskiej.  

Do wniosku o przeniesienie z innej uczelni na studia jednolite i anglojęzyczne, powinno być załączone 

portfolio (plik pdf i poziomy wydruk A3 z oryginalnymi potwierdzeniami) zawierające wszystkie 

projekty kursowe i ewentualne dodatkowe osiągnięcia (portfolio może zawierać maksymalnie 

10 wybranych projektów, prac rysunkowych lub innych, każda pozycja z 10 przedstawionych, 

powinna być opisana w pełnym zakresie oraz potwierdzona przez prowadzącego w przypadku prac 

studenckich, kierownika zespołu projektowego w przypadku prac projektowych wykonywanych 

na zlecenie, wraz z określeniem zakresu udziału w projekcie. Portfolio ma decydujące znaczenie 

co do miejsca w rankingu kandydatów na studia). 

Wnioski o przeniesienia rozpatruje Dziekan wyznaczając dodatkowe przedmioty do zaliczenia 

w przypadku stwierdzenia różnic programowych.  

Pierwszeństwo przeniesień mają studenci WAPW w ramach przeniesień wewnętrznych. Przeniesienia 

zewnętrzne są możliwe wyłącznie w przypadku, gdy po przeniesieniach wewnętrznych pozostaną 

wolne miejsca. 

Przeniesienia na studia inżynierskie I stopnia i magisterskie II stopnia odbywają się 

na dotychczasowych zasadach. 

I. Przeniesienia wewnętrzne – dla studentów WAPW 

1. Przeniesienia ze studiów jednolitych magisterskich na anglojęzyczne inżynierskie I-go stopnia 

1.1. Ze względu na konieczność studiowania w języku angielskim, przeniesienie jest możliwe 

najpóźniej po II roku studiów jednolitych – na III rok studiów anglojęzycznych. 

1.2. Podstawowym warunkiem przeniesienia jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

potwierdzona certyfikatem bądź egzaminem językowym w Politechnice Warszawskiej. 

1.3. W ramach różnic programowych konieczne jest zrealizowanie kursu na poziomie C1 Academic 

w czasie pierwszych dwóch semestrów po przeniesieniu. 

II. Przeniesienia zewnętrzne, dla studentów z innych uczelni 

Zgodnie z §13 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, warunkiem przyjęcia 

na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest zaliczenie co najmniej I roku studiów 

na macierzystej uczelni i uzyskaniu zgody dziekana na zmianę uczelni, co musi zostać poświadczone 

dokumentami zgodnymi z przepisami. Do wniosku należy dołączyć dokumentację przebiegu studiów 

potwierdzoną przez uczelnię macierzystą. 

1. Na studia anglojęzyczne inżynierskie 

1.2. Przeniesienie możliwe jest najpóźniej po II roku studiów, na III rok studiów anglojęzycznych 

inżynierskich. 
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1.3. Podstawowym warunkiem przeniesienia na studia anglojęzyczne inżynierskie jest znajomość 

języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona certyfikatem bądź egzaminem językowym 

na Politechnice Warszawskiej. 

1.4. W ramach różnic programowych konieczne jest zrealizowanie kursu C1 Academic w czasie 

pierwszych dwóch semestrów po przeniesieniu. 

1.5. Przeniesienia zewnętrzne będą możliwe w miarę wolnych miejsc po zrealizowaniu przeniesień 

wewnętrznych. 

2. Na studia jednolite 

2.1. Przeniesienie jest możliwe najpóźniej na IV rok studiów, z koniecznością wyrównania różnic 

programowych. 

 

 

 

 

 


