
 

 Załącznik do Uchwały Nr 4/4/2019 z 4 kwietnia 2019 roku dotycząca zasad przyjmowania 

kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 

2019/2020  

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów prowadzonych na 

WFCh w roku akademickim 2019/2020 

 

 

1. O przyjęcie na studia z przeniesienia na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (kierunki: Filozofia I 

stopnia, Filozofia II stopnia, Ochrona środowiska I stopnia, Ochrona Środowiska II stopnia, 

Psychologia jednolite magisterskie) mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące 

warunki:  

a. zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów na dotychczas realizowanym kierunku studiów;  

b. uzyskały pisemną opinię Dziekana lub Dyrektora Instytutu z kierunku studiowanego na podjęcie 

studiów z przeniesienia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej lub Kierownika Studiów 

Niestacjonarnych w Instytucie Psychologii UKSW (studenci psychologii niestacjonarnej UKSW)  

c. mają średnią ocen z przedmiotów zaliczonych na studiowanym dotąd kierunku nie niższą niż 4,0.  

 

2. Podania o przyjęcie na studia z przeniesienia należy składać do Komisji Rekrutacyjnej WFCh w 

terminach określonych w harmonogramie rekrutacji UKSW na rok 2019/2020.  

 

3. Podania o przyjęcie na studia  niestacjonarne z przeniesienia – z  psychologii - należy składać w 

sekretariacie studiów niestacjonarnych z psychologii - ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, pokój 

1407, 01-938 Warszawa - w terminach podanych na stronie Wydziału. 

 

4. Ustala się listy rankingowe kandydatów na studia z przeniesienia. W przypadku większej liczby 

kandydatów o miejscu poszczególnych kandydatów na liście rankingowej decyduje średnia ocen z 

przedmiotów na kierunku dotąd studiowanym.  

 

5. Limit miejsc dla studentów studiów z przeniesienia jest uzależniony od liczby wolnych miejsc na 

danym roku studiów.  

 

6. Kandydaci z przeniesienia na lata wyższe składają komplet wymaganych dokumentów:  

a. podanie z prośbą o przyjęcie na studia (z określeniem, na który rok i na jaką sekcję/profil) wraz z 

informacją, gdzie kandydat dotąd studiował (uczelnia, wydział, kierunek);  

b. kartę przebiegu dotychczasowych studiów poświadczoną przez dziekanat;  

c. zgodę Dziekana lub Dyrektora Instytutu z kierunku studiowanego na podjęcie studiów z 

przeniesienia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, w przypadku studentów psychologii 

niestacjonarnej UKSW – zgodę Kierownika Studiów Niestacjonarnych w Instytucie Psychologii 

UKSW  

d. zaświadczenie o średniej ocen z przebytego toku studiów.  

 


