
FORMULARZ DO ZASAD PRZENIESIENIA Z INNYCH 
UCZELNI 2021/2022 
 
 

Studia stacjonarne / niestacjonarne pierwszego stopnia / drugiego 
stopnia / jednolite magisterskie 
 

Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie z kierunku historia sztuki na studia tego samego stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziana limitem 
miejsc, zostanie sporządzona lista rankingowa w oparciu o wysokość średniej z dotychczasowego 
toku studiów. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na przeniesienie na podstawie 
niższej średniej. 
 

Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie z kierunku historia sztuki na studia tego samego stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziana limitem 
miejsc, zostanie sporządzona lista rankingowa w oparciu o wysokość średniej z dotychczasowego 
toku studiów. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na przeniesienie na podstawie 
niższej średniej. 
 

Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie z kierunku historia sztuki na studia tego samego stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie. 



W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziana limitem 
miejsc, zostanie sporządzona lista rankingowa w oparciu o wysokość średniej z dotychczasowego 
toku studiów. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na przeniesienie na podstawie 
niższej średniej. 
 

Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 
Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, 
wyłącznie z kierunku historia sztuki na studia tego samego stopnia. 
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie z uczelni posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunek historia sztuki dla studiów tego stopnia, którego dotyczy przeniesienie. 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci ze średnią z dotychczasowego toku studiów na 
poziomie min. 4,5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziana limitem 
miejsc, zostanie sporządzona lista rankingowa w oparciu o wysokość średniej z dotychczasowego 
toku studiów. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na przeniesienie na podstawie 
niższej średniej. 

 


