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Regulamin organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka 

obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz uznawanych 

certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu PPUZ w 

Nowym Targu  zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Regulamin organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez 

studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka 

obcego, zwanego dalej Regulaminem organizacji lektoratów określa: 

1) organizację lektoratów języka obcego; 

2) zasady zaliczania lektoratu języka obcego; 

3) zasady przeprowadzania egzaminu końcowego; 

4) zasady przepisywania oceny z lektoratu języka obcego; 

5) zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyfikatu 

potwierdzającego znajomość tego języka; 

6) wykaz uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego; 

7) zasady przystępowania do egzaminu zwalniającego z lektoratu języka obcego. 

 

  

§ 2 

 
1. Regulamin organizacji lektoratów obowiązuje studentów wszystkich kierunków 

uczestniczących w zajęciach lektoratu w PPUZ w Nowym Targu i zawiera ujednolicone 

wytyczne dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia lektoratu w PPUZ w Nowym 

Targu.  

2. Użyte w Regulaminie organizacji lektoratów określenia oznaczają:  

1) Uczelnia – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  

2) Ustawa  –  bez  bliższego  dookreślenia  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  20  

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. 

zm.); 

3) lektorat – należy przez to rozumieć naukę języka obcego na studiach, która jest 

kontynuacją i doskonaleniem kształcenia językowego rozpoczętego w szkołach objętych 

systemem oświaty; 

4) Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) – dokument Rady Europy, 

będący częścią projektu polityki językowej Rady Europy, ujednolicający dyrektywy 

dotyczące nauczania języków w kontekście europejskim, umożliwiający opracowanie 

programów językowych, egzaminów i podręczników, definiujący poziomy opanowania 

języka obcego i regulujący ocenę kompetencji językowych w formie egzaminów.  

5) punkty  ECTS  (European  Credit  Transfer  and  Accumulation  System)  –  punkty  

zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych 

jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania efektów uczenia 

się;  
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6) efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie 

uczenia się; 

7) program studiów –  opis zakładanych dla danego kierunku, poziomu i profilu efektów 

uczenia się  

8) sylabus – szczegółowy  opis  realizacji zajęć,  który  ustala  prowadzący zajęcia zgodnie 

z obowiązującym  programem  studiów,  zawierający w  szczególności:  formy  

prowadzenia  zajęć, liczbę godzin zajęć dydaktycznych, liczbę punktów ECTS, nakład 

pracy studenta i bilans punktów ECTS, wymagania (kompetencje) wstępne,  założenia  i  

cele  zajęć, efekty uczenia  się, treści kształcenia  dla poszczególnych  form zajęć, 

stosowane  metody  kształcenia, sposoby  weryfikacji  i oceny efektów uczenia się 

osiągniętych przez studenta, warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia  do  

końcowego egzaminu  lub zaliczenia z oceną,  wykaz  literatury  podstawowej  i 

uzupełniającej; 

9) język obcy ogólny – język obcego mający przygotować studenta do posługiwania się 

nim w sytuacjach codziennych; 

10) język obcy specjalistyczny lub język obcy zawodowy – język obcy mający przygotować 

studenta do posługiwania się nim w sytuacjach zawodowych; 

11) egzamin końcowy z lektoratu – egzamin kończący lektorat języka obcego, weryfikujący 

uzyskanie efektów uczenia się i sprawdzający nabycie kompetencji językowych 

określonych w programie studiów; 

12) egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego – egzamin sprawdzający uzyskanie 

kompetencji z zakresu języka ogólnego i zawodowego uzyskanych poza uczelnią, 

przeprowadzany na poziomie określonym w programie studiów studenta ubiegającego 

się o przystąpienie do tego egzaminu; 

13) certyfikat – dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie  

określonym według  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  wydany  

przez  instytucję  lub  organ  uprawniony do przeprowadzania egzaminów i wydawania 

certyfikatów.  

 

 

§ 3 

 

1. Celem uczestnictwa w lektoracie języka obcego jest nauczanie wybranego języka obcego 

(języka angielskiego lub języka niemieckiego) studentów wszystkich kierunków ze 

szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego, właściwego dla danego kierunku 

studiów. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien wykazać kompetencje językowe 

na poziomie co najmniej B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), 

zaś absolwent z dyplomem magistra (studia drugiego stopnia i jednolite magisterskie) 

powinien wykazać znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+.  

2. Za udział w lektoracie przyznawane są punkty ECTS. Szczegółową liczbę punktów ECTS 

dla właściwego kierunku studiów określają programy studiów, punkty ECTS przyznawane 

są za zaliczenie modułu kształcenia potwierdzone zaliczeniem z oceną, egzaminem 

końcowym lub certyfikatem. 

3. Nauka języka obcego jest kontynuacją i doskonaleniem kształcenia językowego, co 

wyklucza możliwość rozpoczynania nauki języka od podstaw. Wyjątek stanowią: 

 kierunek filologia angielska, gdzie absolwent studiów pierwszego stopnia powinien 

wykazać kompetencje językowe z języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (wg 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), absolwent studiów drugiego 

stopnia na poziomie C2, a kompetencje językowe z języka obcego drugiego  na 

poziomie co najmniej A2/ A2+; 

 kierunki, na których w programie studiów wprowadzono język obcy dodatkowy. 
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Wówczas kompetencje językowe z języka obcego dodatkowego  powinny zostać 

osiągnięte na poziomie co najmniej A1 lub A2 (wg Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego) w zależności od zaplanowanej w programie studiów liczby 

godzin kursu; 

 kierunki studiów, co do których obowiązują standardy kształcenia. 

 

§ 4 

 

1. Student uprawniony do nauki języków obcych uczestniczy w zajęciach lektoratu 

zaplanowanych dla kierunku zgodnie z wymaganiami określonymi w programie studiów 

odnośnie do liczby godzin, liczby semestrów, poziomu lektoratu i języka lektoratu. 

2. Lektoraty organizowane są zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez obowiązujący 

kalendarz akademicki oraz zgodnie z podjętym kierunkiem studiów.  

3. Nauka języka obcego w ramach lektoratu obejmuje przyswajanie języka obcego mającego 

przygotować studenta do posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych,  

zwanego dalej językiem obcym ogólnym oraz do posługiwania się językiem obcym 

specjalistycznym zwanym też językiem obcym zawodowym przygotowującym do 

posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych, o ile programy studiów lub 

standardy kształcenia nie stanowią inaczej. 

4. Semestr nauki języka obcego w ramach lektoratu języka obcego kończy się zaliczeniem na 

ocenę, a student uczęszczający na lektorat języka obcego jest zobowiązany do zaliczenia 

kolejno następujących po sobie semestrów (zasada sekwencyjności zaliczania kolejnych 

semestrów). 

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia lektoratu języka obcego jest spełnienie następujących 

wymogów: 

1) zdobycie  minimum  60%  punktów  możliwych   do  uzyskania  w   ciągu  semestru   

z testów, prac pisemnych, zadań domowych, wypowiedzi ustnych i innych form 

weryfikacji wiedzy i umiejętności; 

2) obowiązkowa obecność na zajęciach – w semestrze student może opuścić dwa zajęcia w 

przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu (30 godzin w semestrze) oraz 

cztery zajęcia  w  przypadku  zajęć  odbywających  się  dwa  razy  w tygodniu (60 

godzin w semestrze). Wszystkie nieobecności muszą zostać formalnie 

usprawiedliwione. 

3) formy zaliczenia mogą różnić się w poszczególnych semestrach i obejmować 

rozwiązywanie kilku ze wskazanych zadań sprawdzających: rozumienie tekstu 

pisanego, rozumienie ze słuchu, użycie języka (zadania leksykalno-gramatyczne), 

umiejętność tworzenia wypowiedzi  pisemnych  i  ustnych,   umiejętność  opisania  

informacji   przedstawionej  w formie graficznej, umiejętność posługiwania się 

językiem w sytuacji zawodowej; 

4) Oceny na zakończenie semestru są wystawiane według następującej skali: 

0–59% – niedostateczny; 

60–67% – dostateczny; 

68–75% – dostateczny plus; 

76–83% – dobry; 

84–91% – dobry plus; 

92–100% – bardzo dobry. 

 

6. Zasady zaliczenia lektoratu języka obcego stosuje się również do studentów 

powtarzających lektorat języka obcego.  
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§ 5 

 

Egzamin końcowy z lektoratu 

 

1. Lektorat języka obcego kończy się egzaminem końcowym. Egzamin końcowy  

przeprowadzany jest przez lektora prowadzącego zajęcia, na które student uczęszczał w 

ostatnim semestrze lektoratu języka obcego.  

2. Egzamin z języka obcego składa się z części pisemnej i części ustnej.  

3. Część pisemna egzaminu sprawdza nabycie sprawności językowych (czytanie, słuchanie ze 

zrozumieniem oraz pisanie), znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych języka 

ogólnego oraz języka zawodowego, o ile programy studiów lub standardy kształcenia nie 

stanowią inaczej. 

4. Część ustna egzaminu sprawdza umiejętność komunikacji w języku ogólnym i 

zawodowym, o ile programy studiów lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, i jest 

przeprowadzana na podstawie przygotowanych zestawów.  

5. Część ustna egzaminu końcowego odbywa się przed komisją złożoną z dwóch nauczycieli 

akademickich. 

6. Warunkiem zaliczenia egzaminu z języka obcego jest uzyskanie minimum 60% punktów 

zarówno z części pisemnej jak i części ustnej. 

7. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną. 

8. Ocena końcowa z egzaminu z języka obcego jest średnią procentową wyników  

uzyskanych z części pisemnej i części ustnej. 

9. Podczas egzaminu z lektoratu obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną 

smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki  

stwierdzi niesamodzielność pracy studenta oraz korzystanie z niedozwolonych urządzeń i 

materiałów przy jakiejkolwiek formie zaliczenia lub egzaminu pisemnego/ ustnego, student 

otrzymuje 0% i ocenę niedostateczną i zobowiązany jest do powtórzenia egzaminu/ 

zaliczenia.  

10. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz 

ustnego, a także rodzaju zadań, są umieszczone w sylabusie do przedmiotu lektorat języka 

obcego. 
 

§ 6 

 

Po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego student może wystąpić o wydanie 

zaświadczenia, które poświadcza znajomość języka obcego według poziomów biegłości 

określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.  

 

 

§ 7 

 

1. Zgodnie z Regulaminem studiów, student, który nie zaliczył lektoratu języka obcego 

objętego programem studiów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, jest 

uprawniony do: 

1) przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego w kolejnych terminach z 

możliwością wcześniejszych konsultacji z lektorem;   

2) powtarzania zajęć z języka obcego w ramach lektoratu. 

 

 

§ 8 

 

1. Student może uzyskać zaliczenie lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, 
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studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie uznawanego 

certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, po stwierdzeniu zbieżności z 

programem studiów realizowanym w Uczelni i uzyskaniu zgody kierownika zakładu 

glottodydaktyki. Wykaz uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka 

obcego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Na podstawie zgody kierownika zakładu glottodydaktyki dokonuje się wpisu oceny do 

systemu elektronicznego uczelni.  

3. Zaliczenie lektoratu na podstawie uznanego certyfikatu potwierdzającego znajomość 

języka obcego nie narusza prawa studenta do wyboru języka i realizowania lektoratu tego 

samego języka lub lektoratu innego języka na ogólnych zasadach. 

4. W przypadku certyfikatów nieujętych w wykazie uznawanych certyfikatów 

potwierdzających znajomość języka obcego zgodę na ich uznanie wydaje kierownik 

zakładu glottodydaktyki. 

 

 

§ 9 

 

Przelicznik ocen dla języka angielskiego i innych języków obcych określa załącznik nr 2 do 

zarządzenia.  
 

§ 10 

 

Przepisywanie ocen z lektoratu 
 

1. Student ubiegający się o przepisanie oceny uzyskanej w ramach lektoratu na PPUZ w 

Nowym Targu lub na innej uczelni powinien zgłosić się do nauczyciela akademickiego 

prowadzącego zajęcia w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia semestru.  

 

2. Studenci studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczynają lektorat na drugim/ kolejnym 

kierunku studiów lub po przerwie w toku studiów, zmianie  kierunku i reaktywacji, mają 

prawo do zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lektoracie języka obcego oraz z 

egzaminu,  jeżeli w  okresie  nie dłuższym niż 3 lata wstecz zdali egzamin z lektoratu na 

poziomie  B2 w  ramach  obowiązujących  na PPUZ w Nowym Targu programów studiów. 

Oceny zaliczeniowe ulegają przepisaniu w porządku odpowiadającym kolejnym semestrom 

studiów, a ocena z egzaminu  przepisywana  jest w semestrze, w którym zgodnie z 

właściwym programem studiów zaplanowany jest egzamin z języka obcego. Zwolnienie z 

zaliczania lektoratu jest  możliwe tylko w sytuacji, kiedy różnice w treściach kształcenia nie 

przekraczają 30% i po analizie karty przedmiotu nauczyciel akademicki stwierdzi 

osiągnięcie kompetencji zarówno w zakresie języka ogólnego jak i zawodowego, zgodnie z  

ust. 5. 

 

3. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczynają lektorat na drugim/ 

kolejnym kierunku studiów lub po przerwie w toku studiów, zmianie kierunku studiów i 

reaktywacji, mają prawo do zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lektoracie języka 

obcego na danym semestrze, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 3 lata wstecz uzyskali  

zaliczenie odpowiedniego semestru lektoratu, a różnice w treściach kształcenia nie 

przekraczają 30%. Oceny zaliczeniowe ulegają przepisaniu w porządku odpowiadającym 

kolejnym semestrom studiów (patrz ust. 5). 

 

4. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia studiujący na dwóch kierunkach na PPUZ w 

Nowym Targu równolegle  (lektorat rozpoczyna się  i kończy  w  jednakowych terminach) 

mają prawo wybrać, na którym kierunku realizują lektorat zgodnie z zasadami zaliczania 
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lektoratów w PPUZ w Nowym Targu, a na którym kierunku otrzymują oceny przepisane.  

Całkowite zwolnienie z drugiego lektoratu jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy różnice w  

treściach  kształcenia  nie  przekraczają  30%  na lektoratach na obu kierunkach w zakresie 

języka ogólnego i zawodowego, z wyjątkiem kierunków objętych standardem kształcenia.  

(patrz ust. 5).  

 

5. Zgodność  kształcenia  językowego na PPUZ w Nowym Targu z Polską Ramą Kwalifikacji  

umożliwia przepisywanie ocen bez konieczności weryfikowania efektów kształcenia 

osiąganych w kolejnych semestrach, o ile efekty kształcenia nie ulegają zmianie. W każdym 

przypadku uprawniającym studenta do przepisania oceny, zgodnie z ust.  2,  3,  4  nauczyciel 

akademicki wyrażający zgodę na przepisanie wcześniej uzyskanych ocen zaliczeniowych 

jest zobowiązany do sprawdzenia, czy różnice w treściach kształcenia nie przekraczają 30%. 

W przypadku wystąpienia takich różnic nie jest możliwe przepisanie oceny z lektoratu, co 

jest równoznaczne z koniecznością uczęszczania studenta na zajęcia z lektoratu. W 

przypadku stwierdzenia braku opanowania kompetencji wyłącznie z zakresu języka obcego 

zawodowego (patrz §10 pkt 2 Regulaminu studiów PPUZ) nauczyciel akademicki wyznacza 

studentowi zakres materiału, po zaliczeniu którego może dokonać przepisania właściwej 

oceny. Zadania wyznaczone studentowi w celu wyrównania różnic i potwierdzenia  

osiągnięcia efektów kształcenia podlegają archiwizacji przez okres właściwy dla 

archiwizowania testów, egzaminów i protokołów dla grupy, do której student jest 

przypisany. 

 

6. W każdym przypadku przepisywania ocen student powinien zostać zapisany na listę grupy 

przez nauczyciela akademickiego, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie oceny do 

uczelnianego systemu elektronicznego na zakończenie semestru. Wpisując zaliczenie  

uzyskane w każdej  z powyższych sytuacji nauczyciel akademicki powinien w dzienniku 

ćwiczeń odnotować, co było podstawą wystawienia zaliczenia (zdany egzamin B2 lub B2+, 

uzyskane zaliczenie na pierwszym kierunku, osiągnięte efekty kształcenia lub inne) wraz z 

datą.  

 

7. Oceny nie podlegają przepisywaniu w sytuacjach:  

1) kiedy ocena z ostatniego semestru lektoratu lub  z  egzaminu  została  uzyskana 

wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu ponownego zgłoszenia się studenta na lektorat, 

chyba że kierownik zakładu glottodydaktyki zdecyduje inaczej;  

2) kiedy zmianie uległy efekty kształcenia;  

3) kiedy różnice w programach kształcenia przekraczają 30%, zgodnie z  ust. 5.  

 

8. Sytuacje nie objęte niniejszymi zapisami zarówno w odniesieniu do zwolnienia z lektoratu  

jak i uznawania certyfikatów rozpatruje indywidualnie Dyrektor Instytutu Humanistyczno-

Społecznego w porozumieniu z kierownikiem zakładu glottodydaktyki PPUZ w Nowym 

Targu. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu na w/w podstawach ma obowiązek 

skierować podanie do dyrektora Instytutu Humanistyczno-Społecznego. 

 

 

§ 11 

 

Egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego  

 

1. Student, który posiada kompetencje z zakresu języka obcego na poziomie określonym w § 

3 pkt 1 Regulaminu organizacji lektoratów może przystąpić do egzaminu zwalniającego z 

lektoratu języka obcego, który przebiega w sposób określony w §5 niniejszego 

regulaminu. Egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego na studiach pierwszego 
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stopnia sprawdza uzyskanie kompetencji z zakresu języka ogólnego i zawodowego na 

poziomie B2, a na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na 

poziomie B2+. 

2. Student ubiegający się o przystąpienie do egzaminu zwalniającego z lektoratu języka 

obcego powinien zgłosić się do nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w 

terminie od rozpoczęcia semestru. 

3. Egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego przeprowadzany jest zgodnie z 

wytycznymi określonymi w §5 niniejszego regulaminu, a termin jego przeprowadzenia 

ustalany jest na początek semestru i konsultowany z kierownikiem zakładu 

glottodydaktyki.  

4. Nauczyciel akademicki, do którego grupy przyporządkowany jest student przystępujący 

do egzaminu zwalniającego z lektoratu języka obcego: 

1) informuje kierownika zakładu glottodydaktyki o terminie i sposobie organizacji 

egzaminu zwalniającego z lektoratu, 

2) jest odpowiedzialny za wprowadzenie oceny z egzaminu zwalniającego z lektoratu 

języka obcego uzyskanej przez studenta do uczelnianego systemu elektronicznego na 

zakończenie semestru, w którym student przystąpił do egzaminu i na zakończenie 

kolejnych semestrów lektoratu, 

3) informuje o wynikach egzaminu zwalniającego z lektoratu kierownika zakładu 

glottodydaktyki,  

4) odnotowuje podstawę wystawienia zaliczenia lub egzaminu wraz z datą, 

5) archiwizuje arkusze egzaminu potwierdzające osiągnięcie przez studenta efektów 

kształcenia przez okres do daty planowanego ukończenia przez studenta lektoratu 

języka obcego. 

5. W przypadku  stwierdzenia braku opanowania kompetencji z zakresu języka obcego i 

uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu zwalniającego z lektoratu 

student zobowiązany jest do uczestnictwa w lektoracie zgodnie z obowiązującym go 

programem studiów i harmonogramem zajęć oraz do przystąpienia do egzaminu 

końcowego z lektoratu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez 

studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz 

uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego 

 

 

 

Język Instytucja wydająca 
dokument 

Poziom C1 
Nazwa dokumentu 

Poziom C2 
Nazwa dokumentu 

Ważność dokumentu 

  Zwalnia z lektoratu na studiach 

pierwszego stopnia 

Zwalnia z lektoratu na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich 

 

angielski Uniwersytet Jagielloński 

oraz inne uczelnie 

wyższe w Polsce 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia 

na filologii angielskiej. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

Dyplom ukończenia studiów II stopnia 

na filologii angielskiej. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C2. 
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Uniwersytet Jagielloński (1) Dyplom ukończenia studiów I 

stopnia na kierunku neofilologia, 

specjalność filologia germańska 

z językiem angielskim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

(2) Dyplom ukończenia studiów 

I stopnia na filologii germańskiej 

z językiem angielskim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

(1) Dyplom ukończenia studiów 

II stopnia na filologii germańskiej 

z językiem angielskim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C2. 

(2) Dyplom ukończenia studiów II 

stopnia na filologii angielskiej 

z językiem niemieckim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C2. 
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  (3) Dyplom ukończenia studiów I 
stopnia na filologii angielskiej 

z językiem niemieckim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego (PNJA) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

  

University of Cambridge 
Local Examinations 

Syndicate 

Cambridge First Certificate in English 
(FCE) – ocena A 

Cambridge Certificate in Advanced 

English (CAE) 

Cambridge Certificate of Proficiency in 
English (CPE) 

Pięć lat od daty 
egzaminu 

 

Educational Testing 
Service, Princeton, USA 

Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL): wersja iBT min. 95 pkt.1 

Nie ma poziomu C2 Dwa lata od daty 
testu.2 

British Council, 
Cambridge English 

Language Assessment 

oraz IDP Australia 

International English Language Testing 
System (IELTS Academic), min. 6.5 

pkt.3 

International English Language Testing 
System (IELTS Academic), min. 8 pkt. 

Dwa lata od daty 
testu.4 

 IB Matura międzynarodowa: 
A1 SL 

A2 SL 

B HL 

IB Matura międzynarodowa 
A1 HL 

A2 HL 

Pięć lat od daty 
egzaminu 

 

University of Cambridge 
Local Examinations 

Syndicate 

Business English Certificate (BEC 
Higher). 

Zalicza wyłącznie egzamin określony 

przez JCJ jako Business English. 

Nie ma poziomu C25 Pięć lat od daty 
egzaminu 

 

 
 

1 https://www.ets.org/toefl/score-users/scores-admissions/compare/ 
2 https://www.etsglobal.org/pl/en/test-type-family/toefl-ibt-test 
3 http://www.cambridgeenglish.org/images/28894-cae-comparing-scores.pdf 
4 https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838296-How-long-are-my-results-and-certificate-valid-for- 
5 http://www.cambridgeenglish.org/pl/images/126130-cefr-diagram.pdf 

http://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://www.ets.org/toefl/score-users/scores-admissions/compare/
https://www.etsglobal.org/pl/en/test-type-family/toefl-ibt-test
http://www.cambridgeenglish.org/images/28894-cae-comparing-scores.pdf
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838296-How-long-are-my-results-and-certificate-valid-for-
http://www.cambridgeenglish.org/pl/images/126130-cefr-diagram.pdf
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 LCCI IQ English for Business (EFB) 
(tylko z egzaminem ustnym, zalicza 

wyłącznie egzamin określony przez JCJ 

jako Business English), min. Level 4. 

 Pięć lat od daty 
egzaminu 

 

 

niemiecki Uniwersytet Jagielloński 
oraz inne uczelnie 

wyższe w Polsce 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia 
na filologii germańskiej. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

niemieckiego (PNJN) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

Dyplom ukończenia studiów II stopnia 
na filologii germańskiej. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

niemieckiego (PNJN) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C2. 

 

Uniwersytet Jagielloński (1) Dyplom ukończenia studiów I 
stopnia na kierunku neofilologia, 

specjalność filologia angielska 

z językiem niemieckim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

niemieckiego (PNJN) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

(2) Dyplom ukończenia studiów I 
stopnia na filologii germańskiej 

z językiem angielskim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

niemieckiego (PNJN) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C1. 

Dyplom ukończenia studiów II stopnia 
na filologii germańskiej z językiem 

angielskim. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

niemieckiego (PNJN) z suplementu do 

dyplomu pod warunkiem, że efekty 

uczenia się zostały określone na 

poziomie C2. 
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 Goethe-Institut Goethe-Zertifikat C1 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 

Pięć lat od daty 
egzaminu 

 

rosyjski Uniwersytet Jagielloński 
oraz inne uczelnie 

wyższe w Polsce 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia 
na specjalności: 

 filologia rosyjska 

 kultura Rosji i narodów 

sąsiednich 

 język i kultura Rosji. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

rosyjskiego z suplementu do dyplomu 

pod warunkiem, że efekty uczenia się 

zostały określone na poziomie C1. 

Dyplom ukończenia studiów II stopnia 
na specjalności: 

 filologia rosyjska 

 kultura Rosji i narodów 

sąsiednich 

 język i kultura Rosji. 

Przepisywana jest ocena z ostatniego 

egzaminu z praktycznej nauki języka 

rosyjskiego z suplementu do dyplomu 

pod warunkiem, że efekty uczenia się 

zostały określone na poziomie C2. 

 

Główny Ośrodek 
Testowania Obywateli 
Obcych Państw 
w Zakresie Języka 
Rosyjskiego przy 
Ministerstwie Edukacji 
Rosji. Uniwersytet 
Petersburski 

Poziom trzeci TRKI – III/ C1, 
Третий сертификационный 

уровень „ТРКИ – III”. 

Przepisywana jest ocena z suplementu. 

Poziom czwarty TRKI – IV/ C2, 
Четвертый сертификационный 

уровень „ТРКИ – IV”. 

Przepisywana jest ocena z suplementu. 

Pięć lat od daty 
egzaminu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji i szczegółowych zasad 

zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich oraz uznawanych certyfikatów potwierdzających 

znajomość języka obcego 

 

 

Przelicznik ocen dla języka angielskiego 
 

Certyfikat Ocena lub przedział 

punktowy 

Poziom i ocena 

FCE A C1 dst 

CAE A 

B 

C 

C1 bdb lub C2 dst 

C1 db 

C1 dst 

PROFICIENCY A 

B 

C 

C2 bdb 

C2 db 

C2 dst lub C1 bdb 

TOEFL 95-103 pkt 

104-112 pkt 

113-120 pkt 

C1 dst 

C1 db 

C1 bdb 

IELTS Academic 6.5 

 

 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

9.0 

6.5 C1 dst 

jeżeli certyfikat określa 

poziom na C1 

 

C1 dst+ 

C1 db 

C1 bdb lub C2 db 

C1 bdb lub C2 db+ 

C2 bdb 

IB Matura 

międzynarodowa 

A1 HL A2 HL 

 
 

A1 SL A2 SL B HL 

 
 

4 

5 

6 

7 

 
 

5 

6 

7 

 
 

C2 dst 

C2 db 

C2 bdb 

C2  bdb 

 
 

C1 dst 

C1 db 

C1  bdb 

BEC A 

B 

C 

C1 bdb 

C1 db 

C1 dst 

LCCI EFB Level 4 distinction 

Level 4 credit 

Level 4 pass 

C1 bdb 

C1 db 

C1 dst 
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Przelicznik ocen dla innych języków nowożytnych 
 

 
 

Język Ocena na dokumencie Polski odpowiednik 

niemiecki Egzaminy Instytutu Goethego: ausreichend dst / 3,0 

 
Egzaminy Instytutu Goethego: befriedigend +dst / 3,5 

 
Egzaminy Instytutu Goethego: Gut db / 4,0 

 
Egzaminy Instytutu Goethego: sehr Gut bdb / 5,0 

rosyjski 60 – 70% dst / 3,0 

 71 – 76% +dst / 3,5 

 77 – 86% db / 4.0 

 87 – 92% +db / 4.5 

 93 – 100% bdb / 5,0 

 


