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Zasady przeniesień studentów I i II-stopnia WA PW  

ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne  

od r. ak. 2015/2016 

 

1) Warunki ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne: 

- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów, 

- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych 

semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie 

podstawowym 

- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA. 

2) Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia 

ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów w trybie 

niestacjonarnym.  

3) Rekrutacja na studia stacjonarne (w drodze przeniesienia) studentów Wydziału Architektury 

PW odbywa się raz w roku na semestr letni. Terminy składania dokumentów corocznie – do 1 grudnia. 

4) Listy rankingowe studentów trybu niestacjonarnego - wg średniej ważonej ocen ujętej 

malejąco, spełniających warunki podane w p. 1), wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie 

zostaną określone niezależnie dla studentów przenoszących się po semestrach studiów I-stopnia - 3, 5, 

7 i po semestrze 3 studiów II-stopnia. Średnie ważone są obliczane odpowiednio dla studiów I-stopnia 

z semestrów 1-2, 1-4, 1-6 i studiów II-stopnia z semestrów 1-2. 

5) Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów I-stopnia stacjonarnych – w drodze 

przeniesienia ze studiów niestacjonarnych WA PW – zostaną określone przez Dziekana po analizie 

liczby studentów studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr zimowy (wg limitu studentów 

na poszczególnych semestrach studiów stacjonarnych – określonych corocznie decyzją Rektora 

PW) - corocznie do 15 listopada odrębnie dla przenoszących się na 4 semestr (po 3 semestrze), 6 

semestr (po 5 semestrze) i 8 semestr (po 7 semestrze).   

6) Limit przyjęć na 4 semestr studiów II-stopnia stacjonarnych – w drodze przeniesienia ze 

studiów niestacjonarnych WA PW – zostanie określony przez Dziekana po analizie liczby studentów 

studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr 3 (wg limitu – 100) - corocznie do 15 listopada.   


