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Szczegółowe warunki przeniesienia  

na poszczególne kierunki studiów z innej uczelni lub uczelni zagranicznej  

 

I. Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

KIERUNEK STUDIÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA W DRODZE PRZENIESIENIA 

Filologia angielska 
studia I i II stopnia 

Studia I stopnia: przeniesienie z kierunku filologia angielska lub lingwistyka 
stosowana z wiodącym językiem angielskim; wymagana średnia z toku 
studiów minimum 4,0; 
Studia II stopnia: przeniesienie z kierunku filologia angielska lub lingwistyka 
stosowana z wiodącym językiem angielskim; w przypadku specjalności 
nauczycielskiej warunkiem przeniesienia jest udokumentowane 
zrealizowanie pełnego modułu psychologiczno-pedagogicznego zgodnie 
z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli lub, przy nieznacznych 
brakach, ich uzupełnienie w ramach różnic programowych zgodnie 
z programem I stopnia filologii angielskiej UR; 
Studia I i II stopnia: w przypadku studiów niestacjonarnych różnice 
programowe mogą dotyczyć maksymalnie 3 przedmiotów. 

Filologia germańska 
studia I i II stopnia 

Studia I stopnia: przeniesienie z kierunku filologia germańska lub lingwistyka 
stosowana z językiem niemieckim jako językiem głównym lub 
towarzyszącym  
Studia II stopnia: przeniesienie z kierunku filologia germańska lub 
lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako językiem głównym; w 
przypadku specjalności nauczycielskiej warunkiem przeniesienia jest 
udokumentowane zrealizowanie pełnego modułu psychologiczno-
pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia 
nauczycieli. 

Filologia rosyjska 
studia I i II stopnia 

Studia I stopnia: przeniesienie na studia I stopnia jest możliwe z kierunków: 

 filologia rosyjska; 

 lingwistyka stosowana z wiodącym językiem rosyjskim; 
a także z kierunków: 

 rosjoznawstwo; 

 studia wschodnie;  

 międzywydziałowa słowiańszczyzna wschodnia; 

 język i kultura Rosji 
bądź innych kierunków studiów o zbliżonym programie, pod warunkiem 
znajomości języka rosyjskiego na roku  II – na  poziomie A2 , na roku  III – 
na poziomie B1. 
Studia II stopnia: przeniesienie na studia II stopnia jest możliwe z kierunków: 

 filologia rosyjska; 

 lingwistyka stosowana z wiodącym językiem rosyjskim;  
a także z kierunków: 

 rosjoznawstwo; 

 studia wschodnie, 

 międzywydziałowa słowiańszczyzna wschodnia; 

 język i kultura Rosji 
bądź innych kierunków studiów o zbliżonym programie, pod warunkiem 
znajomości języka rosyjskiego na roku I – na poziomie B2, na roku II – 
na poziomie B2+. 



Lingwistyka stosowana 
studia I i II stopnia 

Przeniesienie na studia jest możliwe z kierunków lingwistyka stosowana lub 
pokrewnych z tą samą parą języków. 

Filologia polska 
studia I i II stopnia 

Przeniesienie na studia jest możliwe z kierunków: filologia polska i polonistyka 
stosowana; przy uwzględnieniu: 

 przebiegu studiów, 

 liczby punktów ECTS, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 
i praktyk zawodowych, która jest przypisana efektom uczenia się, 

 udokumentowanej szczególnej sytuacji studenta. 

Dziennikarstwo  
i komunikacja 
społeczna 
studia I i II stopnia 

Przeniesienie na studia jest możliwe z kierunków: dziennikarstwo, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i kultura mediów, 
dziennikarstwo i nowe media, dziennikarstwo, media i projektowanie 
komunikacji, public relations, media i reklama; przy uwzględnieniu: 

 przebiegu studiów (w tym dokumentacji praktyk programowych i/lub 
ponadprogramowych), 

 liczby punktów ECTS, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 
i praktyk zawodowych, która jest przypisana efektom uczenia się, 

 udokumentowanej szczególnej sytuacji studenta. 

Polonistyka stosowana 
studia I stopnia 

Przeniesienie na studia jest możliwe z kierunków: polonistyka stosowana  
i filologia polska; przy uwzględnieniu: 

 przebiegu studiów, 

 liczby punktów ECTS, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 
i praktyk zawodowych, która jest przypisana efektom uczenia się, 

 udokumentowanej szczególnej sytuacji studenta. 

Historia 
studia I i II stopnia 

Określenie różnic programowych, w oparciu o dotychczasowy przebieg toku 

studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, jaka jest przypisana 

efektom uczenia się, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 

i praktyk zawodowych w jednostce macierzystej. 

Studia I stopnia: określenie różnic programowych, w oparciu  

o dotychczasowy przebieg toku studiów z uwzględnieniem liczby punktów 

ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się, uzyskanych w wyniku 

realizacji odpowiednich zajęć i praktyk zawodowych w jednostce 

macierzystej. 

Studia II stopnia: w przypadku specjalności nauczycielskiej, na studiach 

II stopnia, warunkiem przeniesienia jest udokumentowane zrealizowanie 

pełnego modułu psychologiczno-pedagogicznego i w części dydaktycznego, 

zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. 

Kulturoznawstwo 
studia I i II stopnia 

Określenie różnic programowych, w oparciu o dotychczasowy przebieg toku 
studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, jaka jest przypisana 
efektom uczenia się, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 
i praktyk zawodowych w jednostce macierzystej. 

Turystyka historyczna  
i kulturowa studia  
I i II stopnia 

Określenie różnic programowych, w oparciu o dotychczasowy przebieg toku 
studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, jaka jest przypisana 
efektom uczenia się, uzyskanych w wyniku realizacji odpowiednich zajęć 
i praktyk zawodowych w jednostce macierzystej. 

Archeologia  
studia I i II stopnia 

 
Brak szczegółowych warunków 
 

Muzeologia 
studia I i II stopnia 

 
Brak szczegółowych warunków 
 

Filozofia 
studia I i II stopnia 

Student może kontynuować studia w ramach kierunku filozofia  
w Uniwersytecie Rzeszowskim w drodze przeniesienia z innej uczelni lub 
uczelni zagranicznej pod warunkiem zgodności efektów uczenia się. W 



przypadku rozbieżności efektów uczenia się wykaz zajęć należnych do 
zaliczenia, tzw. różnic programowych ustala kierownik kierunku. 

Komunikacja 
międzykulturowa 
studia I stopnia 

Student może kontynuować studia w ramach kierunku komunikacja 
międzykulturowa w Uniwersytecie Rzeszowskim w drodze przeniesienia  
z innej uczelni lub uczelni zagranicznej pod warunkiem zgodności efektów 
uczenia się. W przypadku rozbieżności efektów uczenia się wykaz zajęć 
należnych do zaliczenia, tzw. różnic programowych ustala kierownik 
kierunku. 

Sztuki wizualne 
studia I i II stopnia 

1. Warunkiem przeniesienia studenta jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych 
efektów uczenia się. Efekty uczenia się powinny być porównywalne lub 
tożsame dla obu kierunków. 
2. Student jest dopuszczony do przeniesienia na podstawie przedstawionego 
dorobku artystycznego. Prezentuje go w formie teczki z pracami. Jako 
uzupełnienie dokumentacji student dołącza portfolio w formie pliku pdf. 
3. Wyznaczone różnice programowe powinny być zaliczone przez studenta 
w semestrze parzystym i nieparzystym. 

Grafika  
studia jednolite 
magisterskie  

1. Warunkiem przeniesienia studenta jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych 
efektów uczenia się. Efekty uczenia się powinny być porównywalne lub 
tożsame dla obu kierunków. 
2. Student jest dopuszczony do przeniesienia na podstawie przedstawionego 
dorobku artystycznego. Prezentuje go w formie teczki z pracami. Jako 
uzupełnienie dokumentacji student dołącza portfolio w formie pliku pdf. 
3. Wyznaczone różnice programowe powinny być zaliczone przez studenta 
w semestrze parzystym i nieparzystym. 

Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki 
muzycznej  
studia I i II stopnia 

Możliwość przeniesienia z tego samego kierunku z uwzględnieniem różnic 
programowych. 
Wyznaczone różnice programowe powinny być zaliczone przez studenta 
w semestrze parzystym i nieparzystym. 

Instrumentalistyka 
studia I stopnia 

Możliwość przeniesienia z tego samego kierunku z uwzględnieniem różnic 
programowych. 
Wyznaczone różnice programowe powinny być zaliczone przez studenta 
w semestrze parzystym i nieparzystym. 

Jazz i muzyka 
rozrywkowa 
studia I i II stopnia 

Możliwość przeniesienia z tego samego kierunku z uwzględnieniem różnic 
programowych. 
Wyznaczone różnice programowe powinny być zaliczone przez studenta 
w semestrze parzystym i nieparzystym. 

 

  



II. Kolegium Nauk Medycznych 

KIERUNEK STUDIÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA W DRODZE PRZENIESIENIA 

 
Dietetyka 
studia I i II stopnia  
 
 
Elektroradiologia 
studia I stopnia  

  
 
Fizjoterapia studia 
II stopnia, studia 
jednolite 
magisterskie  
 
 
Kierunek lekarski 
studia jednolite 
magisterskie  
  
 
Pielęgniarstwo  
studia I i II stopnia  
 
 
Położnictwo  
studia I i II stopnia  
 
 
Ratownictwo 
medyczne  
studia I stopnia  
 
 
Turystyka i rekreacja 
studia I i II stopnia  
 
 
Wychowanie fizyczne  
studia I i II stopnia  
  
 
Zdrowie publiczne  
studia I i II stopnia  

1.  Przeniesienie studenta z innej uczelni, w tym także zagranicznej lub na 
ten sam lub inny pokrewny kierunek może nastąpić w następujących 
przypadkach:  

 nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów jeżeli 
uczelnia macierzysta prowadzi roczny system rozliczania godzin 
przedmiotu i zaliczania efektów uczenia się;  

 po pełnym kolejnym roku studiów- przeniesienie w trakcie 
trwającego roku akademickiego nie jest możliwe 

 wyłącznie na zwolnione, w ramach limitów określonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub w Zarządzeniu Rektora, miejsca na 
poszczególnych kierunkach i latach studiów;  

 wyłącznie na kolejny rok studiów wynikający ze złożonej 
dokumentacji, za wyjątkiem ostatniego roku kształcenia - nie 
dotyczy osób ubiegających się o przeniesienie z uczelni polskich;  

 w ramach tego samego trybu studiowania, pod warunkiem, że był to 
tryb stacjonarny bezpłatny. W innych przypadkach przeniesie 
następuje na tryb niestacjonarny. 

2. Student, który rozpoczął studia za granicą może przenieść się tylko na 
studia niestacjonarne lub prowadzone w języku angielskim. 
Przeniesienie studentów kierunku lekarskiego z uczelni zagranicznych 
jest możliwe na maksymalnie trzeci rok studiów.  

3. Przyjęcie studenta z innej uczelni może nastąpić, gdy ilość różnic 
programowych pozwala na rozpoczęcie studiów, na co najmniej trzecim 
semestrze, z zastrzeżeniem cykli rozliczeniowych.  

4. Okres uzupełniania różnic programowych nie powinien przekroczyć 
jednego roku. W uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek 
studenta, może przedłużyć termin uzupełnienia różnic programowych, 
jednak nie dłużej niż o kolejny rok.   

5. W przypadku wykazania różnic programowych z wiodących 
przedmiotów dla kierunku dopuszczalne jest przyjęcie studenta na rok 
niższy niż wskazany w podaniu.  

6. Warunkiem uwzględnienia zaliczonych przez studenta zajęć oraz 
punktów ECTS jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia 
się.̨  

7. Studenci mogą ubiegać się o przyjęcie z innej uczelni polskiej lub 
zagranicznej, w trybie przeniesienia tylko w przypadku uzyskania na 
egzaminie maturalnym wyników (zbliżonych) z kryterium odcięcia 
stosowanych w trybie rekrutacji dla cyklu kształcenia i trybu studiów, na 
który aplikuje.  

8. Na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na uwzględnienie 
zaliczonych przedmiotów (zajęć) oraz uzyskanych punktów ECTS na 
innym kierunku lub innej uczelni w trakcie realizacji aktualnego 
programu studiów na innym kierunku lub specjalności oraz w razie 
ponownego przyjęcia na studia.  

 

  



III. Kolegium Nauk Przyrodniczych 

KIERUNEK STUDIÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA W DRODZE PRZENIESIENIA 

Agroleśnictwo 
studia I stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie umożliwiającym 
terminowe ukończenie studiów  

Architektura krajobrazu 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów i profili studiów, zwłaszcza profilu wiodącego, 
związanego z architekturą krajobrazu, oraz kierunkowych efektów 
uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie 
przekraczającym jednego roku akademickiego  

Biologia 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się, 

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie 
przekraczającym jednego roku akademickiego 

Biotechnologia 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty)  

Fizyka 
studia II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty 

Informatyka 
studia I i II stopnia 

1) przekroczenie progu punktowego ustalonego w trakcie rekrutacji na   
kierunek informatyka w roku akademickim, w którym zostali przyjęci 
studenci studiujący na semestrze, na który ma nastąpić przeniesienie, 

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie 
nieprzekraczającym  dwóch semestrów, 

3) ograniczenia wynikające z liczebności grup, adekwatnej do posiadanej 
przez Kolegium infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia zajęć 
laboratoryjnych i projektowych 

Informatyka 
i ekonometria 
studia I stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności kierunkowych efektów 
uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty) 

Inżynieria 
bezpieczeństwa 
studia I stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności kierunkowych efektów 
uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty) 

Inżynieria materiałowa 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności kierunkowych efektów 
uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty) 

Logistyka w sektorze 
rolno-spożywczym 
studia I stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się;  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie 
przekraczającym jednego roku akademickiego 

Matematyka 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności kierunkowych efektów 
uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż 
dwa semestry (semestr parzysty i nieparzysty) 



Mechatronika 
studia I i II stopnia 

1) przekroczenie progu punktowego ustalonego w trakcie rekrutacji na 
kierunek Mechatronika w roku akademickim, w którym zostali przyjęci 
studenci studiujący na semestrze na który ma nastąpić przeniesienie, 

2) zgodność programów studiów, szacowana na podstawie zgodności 
kierunkowych efektów kształcenia dla dyscypliny wiodącej: 75% 
i dyscyplin uzupełniających: 25% 

3) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie przekraczającym 
jednego roku akademickiego (nie dotyczy praktyk). 

Ochrona środowiska 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów i profili studiów, oraz kierunkowych efektów 
uczenia się, 

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie przekraczającym 
jednego roku akademickiego. 

Odnawialne źródła 
energii i gospodarka 
odpadami 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie umożliwiającym 
terminowe ukończenie studiów. 

Rolnictwo 
studia I i II stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie umożliwiającym 
terminowe ukończenie studiów. 

Systemy diagnostyczne 
w medycynie 
studia I stopnia 

1) zgodność programów studiów, w szczególności kierunkowych efektów 
uczenia się 

2) możliwość realizacji różnic programowych w okresie nie dłuższym niż dwa 
semestry (semestr parzysty i nieparzysty). 

Technologia żywności 
i żywienie człowieka 
studia I i II stopnia 

I. wyrównanie lub przekroczenie progu punktowego ustalonego  
w trakcie rekrutacji na kierunek Technologia żywności i żywienia 
człowieka w roku akademickim, w którym zostali przyjęci studenci 
studiujący na semestrze, na który ma nastąpić przeniesienie,  

II. zgodność programów studiów, w szczególności profilu, dyscypliny 
wiodącej oraz kierunkowych efektów uczenia się,  

III. możliwość realizacji różnic programowych w okresie umożliwiającym 
terminowe ukończenie studiów. 

 

  



 

IV. Kolegium Nauk Społecznych 

KIERUNEK STUDIÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA W DRODZE PRZENIESIENIA 

Ekonomia 
studia I i II stopnia 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje przynajmniej 
70% efektów uczenia się przyporządkowanych do dyscypliny 
ekonomia i finanse. 

Finanse i rachunkowość 
studia I i II stopnia 
 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje przynajmniej 
70% efektów uczenia się przyporządkowanych do dyscypliny 
ekonomia i finanse. 

Socjologia 
studia I i II stopnia 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

Praca socjalna 
studia I i II stopnia  

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

Politologia 
studia I i II stopnia 
 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

2. Przeniesienie jest możliwe, jeżeli różnice programowe obowiązujące 
studenta mogą zostać zrealizowane w ciągu jednego cyklu uczenia się. 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 
studia I i II stopnia 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

2. Przyjęcie studenta na ten sam kierunek bądź kierunek pokrewny 
z dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, 
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, 
ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej 
i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu  
i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, 
nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, informatyka. 

3. Przeniesienie jest możliwe, jeżeli różnice programowe obowiązujące 
studenta mogą zostać zrealizowane w ciągu jednego cyklu uczenia się. 

Pedagogika 
studia I i II stopnia 
 
profil 
ogólnoakademicki 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

2. Zaświadczenie, wydane przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
studia w dotychczasowym miejscu, o przebiegu dotychczasowych 
studiów z uwzględnieniem osiągniętych efektów kształcenia na 
kierunku studiów  
w dotychczasowym miejscu studiów. 

Pedagogika 
przedszkolna  
i wczesnoszkolna 
studia jednolite 
magisterskie 
 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

2. Możliwość przeniesienia dotyczy wyłącznie studentów kierunku 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite 
magisterskie. 

3. Zaświadczenie, wydane przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
studia w dotychczasowym miejscu, o przebiegu dotychczasowych 
studiów z uwzględnieniem osiągniętych efektów kształcenia na 
kierunku studiów w dotychczasowym miejscu studiów. 

Pedagogika specjalna 
studia jednolite 
magisterskie 
 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

2. Możliwość przeniesienia dotyczy wyłącznie studentów kierunku 
pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie. 

3. Zaświadczenie, wydane przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 
studia w dotychczasowym miejscu, o przebiegu dotychczasowych 
studiów z uwzględnieniem osiągniętych efektów kształcenia na 
kierunku studiów w dotychczasowym miejscu studiów. 



Prawo 
studia jednolite 
magisterskie 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 

Administracja 
studia I i II stopnia 

1. Kierunek, z którego przenoszony jest student realizuje nie mniej niż 
60% efektów uczenia się przyporządkowanych do danej dyscypliny. 
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