
REGULAMIN UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 

1. Z uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu Praktyczna nauka drugiego języka obcego mogą 

zostać zwolnieni studenci, którzy posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego na 

poziomie minimum B2. 

2. Podstawą do zaliczenia lektoratu jest posiadanie ważnego certyfikatu na poziomie co 

najmniej B2 lub dyplomu ukończenia co najmniej I stopnia studiów filologicznych. Wykaz 

honorowanych certyfikatów znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 

3. Jeśli: 

 student posiada certyfikat na poziomie B2, ocena wpisana do indeksu będzie 

odpowiadać tej na certyfikacie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do tego 

regulaminu, 

 student posiada dyplom ukończenia studiów filologicznych lub certyfikat na poziomie 

wyższym niż B2, lektorat zostanie zaliczony z oceną bardzo dobrą (bez względu na 

ocenę na dyplomie). 

4. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu na początku semestru powinien złożyć 

podanie do Dyrektora Instytutu, załączając oryginał i kopię odpowiedniego dyplomu lub 

certyfikatu.  

5. W sytuacjach nieujętych w tym regulaminie decyzję o zwolnieniu z lektoratu i/lub 

o stopniu podejmuje Dyrektor Instytutu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 

WYKAZ CERTYFIKATÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZWALNIAJĄCYCH 

Z UCZESTNICTWA W LEKTORACIE 

(Certyfikaty oraz języki nieuwzględnione w wykazie będą przepisywane po indywidualnym 

uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu) 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

TELC B2 1      

2      

3      

4      

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

FCE (B2) A 

B 

C 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

CAE (C1) A 

B 

C 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

CPE (C2) A 

B 

C 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

IELTS (B2) 6.5 

6.0 

5.5 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

IELTS (C1) 8.0 

7.5 

7.0 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

IELTS (C2) 9.0 

8.5 

8.0 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK NIEMIECKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

(B2) TELC B2, Goethe 

Zertifikat B2, ZDfB, 

Test DaF B2, DSH, B2 

MD, 

1 - sehr gut      

2 - gut      

3 - befriedigend     

4 - ausreichend    

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

(C1) DSD II 

 

100 - 91     

  90 - 81     

  80 - 71     

  70 - 61     

  60 -50     

bardzo dobry 

plus dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

(C1) ZMP, PWD, Test 

DaF C1, DSH, C1 OD, 

TELC C1 

 

1 - sehr gut      

2 - gut      

3 - befriedigend    

4 - ausreichend 

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

(C2) ZOP, KDS, 

Wirtschaftssprache 

Deutsch 

 

1 - sehr gut      

2 - gut      

3 - befriedigend    

4 - ausreichend 

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

(C2+) GDS 

 

1 - sehr gut      

2 - gut      

3 - befriedigend    

4 - ausreichend 

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

TELC B2 1 

2 

3 

4    

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

DELE B2 100-90   

  89-80    

  79-70    

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

DELE C1 100-90   

  89-80    

  79-70  

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

DELE C2 100-90   

  89-80    

  79-70  

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 



 

JĘZYK WŁOSKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

CELI 3 B2 

 

A (ottimo) 173-200 

B (buono) 144-172 

C (sufficiente) 117-143   

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

CELI 4 C1 A (ottimo) 173-200 

B (buono) 144-172 

C (sufficiente) 117-143   

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

CELI 5 C2 A (ottimo) 173-200 

B (buono) 144-172 

C (sufficiente) 117-143   

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

TELC B2 1 

2 

3 

4    

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

TRKI-2 (B2) 100-90   

  89-80    

  79-65  

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

TRKI-3 (C1) 100-90   

  89-80    

  79-65  

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

TRKI-4 (C2) 100-90   

  89-80    

  79-65  

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

 

JĘZYK FRANCUSKI 

 ocena z egzaminu/ilość punktów wpis do indeksu 

TELC B2 1 

2 

3 

4   

bardzo dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

DELF B2 100-92 

 91-84  

83-76 

75-68 

67-50   

bardzo dobry 

plus dobry 

dobry 

plus dostateczny 

dostateczny 

DALF C1 100-76 

75-50 

bardzo dobry 

dobry 

DALF C2 100-76 

75-50 

bardzo dobry 

dobry 

 

 

 


