
Załącznik nr 2 

do uchwały nr 3 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów Komunikacja międzykulturowa – 
Azja i Afryka, Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian And Tibetan Studies, orientalistyka, 

orientalistyka – afrykanistyka, orientalistyka – arabistyka, orientalistyka – egiptologia, 
orientalistyka – hebraistyka, orientalistyka – indologia, orientalistyka – iranistyka, 

orientalistyka – japonistyka, orientalistyka – koreanistyka, orientalistyka – kultura Wschodu 
Starożytnego, orientalistyka – mongolistyka i tybetologia, orientalistyka – sinologia, 

orientalistyka – turkologia, Religions Of Asia And Africa: Buddhism, Islam And Others z dnia 
09 kwietnia 2021 r. 

w sprawie projektu szczegółowych warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego 
na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oferowanych przez Wydział 

Orientalistyczny w roku akademickim 2022/2023 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
FORMULARZ DO ZASAD PRZENIESIENIA Z INNYCH 

SZKÓŁ WYŻSZYCH 2022/2023 
 

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

1. Kierunek studiów: orientalistyka-arabistyka 
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 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0 
 
.Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść.  
 
Ponadto, komisja Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 



W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

2. Kierunek studiów: orientalistyka-hebraistyka 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść.  
 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka hebrajskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 

 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  

 
 
3. Kierunek studiów: orientalistyka-indologia 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 



4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść.  
 
Ponadto, komisja Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  

 
4. Kierunek studiów: orientalistyka-iranistyka 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść.  
 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

 
5. Kierunek studiów: orientalistyka-sinologia 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 



macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0. 

 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

 
6. Kierunek studiów: orientalistyka-sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

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

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0.  
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

 



7. Kierunek studiów: orientalistyka-turkologia 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia i uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce 
macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0.  

 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść.  
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

8. Kierunek studiów: studia wschodnie 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów I stopnia. 

 
1. O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy: 
• ukończyli co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich; 
• uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią 
ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,0. 
 
2. Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
• wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść; 
• potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca; 
• program studiów obowiązujący w jednostce, z której kandydat zamierza się przenieść. 
• średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 



3. Komisja Studium Europy Wschodniej przeprowadzi ustny egzamin sprawdzający znajomość języka 
rosyjskiego (dla kandydujących na II rok na poziomie co najmniej A2, dla kandydujących na III rok na 
poziomie co najmniej B1).  
 
4. Kierownik Jednostki Dydaktycznej na podstawie opinii Kierownika Studium Europy Wschodniej 
ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, 
odpowiada programowi studiów realizowanemu w Studium Europy Wschodniej, określa wykaz 
przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

9. Kierunek studiów: orientalistyka-arabistyka 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana 
Wydziału Orientalistycznego: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka arabskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 
 

10.Kierunek studiów: orientalistyka-hebraistyka 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 



 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka hebrajskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 
 

11. Kierunek studiów: orientalistyka-indologia 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 
Ponadto, komisja Katedry przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka indyjskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej na podstawie opinii kierownika Katedry ustala, czy program studiów realizowanych w 
jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w 
Katedrze, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

12. Kierunek studiów: orientalistyka-iranistyka 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka perskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

13. Kierunek studiów: orientalistyka-sinologia 
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 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2.  Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3.  Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4.  Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Kierownik Jednostki 
Dydaktycznej Wydziału na podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów 
realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów 
realizowanemu w Zakładzie, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich 
zaliczenia. 

 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 



W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

14. Kierunek studiów: orientalistyka-turkologia 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
 
Ponadto, komisja Zakładu przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka tureckiego na 
poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału na 
podstawie opinii kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której 
student zamierza się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Zakładzie, oraz 
określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 
 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  
 

15. Kierunek studiów: studia wschodnie 
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 

 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej 
I rok stacjonarnych studiów II stopnia. 
 
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do Kierownika 
Jednostki Dydaktycznej: 
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść. 
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca. 
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść. 
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja Studium przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka 
angielskiego oraz drugiego zgodnego z wybraną specjalizacją jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla 



specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, 
niemieckiego lub francuskiego (dla specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany), a także drugą rozmowę 
kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę z zakresu historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i 
Środkowej po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-
XX w. (region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu). Dziekan Wydziału na podstawie opinii 
kierownika Zakładu ustala, czy program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza 
się przenieść, odpowiada programowi studiów realizowanemu w Studium, oraz określa wykaz 
przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia. 

 
2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim lub języku angielskim 
 
W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  
w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu 
UW na rok akademicki 2022/2023.  

 
 
 
 


