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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1 Strategia Multiligwistycznego Centrum Językowego
1. Multilingwistyczne Centrum Językowe (MCJ) prowadzone w Akademii Polonijnej
w Częstochowie (AP) obejmuje działalność dydaktyczną, polegającą na nauce języków
obcych w ramach lektoratów z wykorzystaniem platformy językowej oraz realizującą
akademicką strategię nauczania języków obcych dla różnych grup wiekowych
i zawodowych wspólnie z Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy
Akademii Polonijnej w Częstochowie (CDDN).
2. MCJ przeprowadza egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego niezbędne do
odbywania studiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
3. MCJ posiada status Centrum Egzaminacyjnego i uprawnienia do przeprowadzania
egzaminów międzynarodowych na poziomach określonych standardami Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Informacje dotyczące poziomów
ESOKJ przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. MCJ organizuje odpłatne kursy językowe, w których mogą uczestniczyć studenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy instytucji partnerskich oraz inne osoby.
Nauka na odpłatnych kursach dokształcających odbywa się na wszystkich poziomach
określonych standardami ESOKJ.
5. Cele i zadania MCJ:
1) dbałość o najwyższą jakość edukacji językowej studentów AP,
2) kształcenie praktycznych umiejętności językowych studentów na poziomach
określonych w ESOKJ z uwzględnieniem różnorodnych metod nauczania zgodnie
z zaleceniami Rady Europy oraz potrzebami uczelni,
3) wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne
do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy,
4) stworzenie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów
akademickich i zawodowych promujących wielojęzyczność,
5) przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania się w języku obcym
w życiu zawodowym i prywatnym ze szczególnym naciskiem na rozwijanie
sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu,
6) uwzględnienie w programie nauczania języka specjalistycznego związanego
z konkretnym kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową.
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ROZDZIAŁ II
PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
1.

W ramach zajęć oferta kursów językowych obejmuje naukę metodą SuperMemo na
wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C1). Nauka obejmuje następujące języki:
•
•
•
•
•
•
•
•

angielski
niemiecki
francuski
włoski
hiszpański
rosyjski
polski
inne

2. Kurs składa się z trzech poziomów zaawansowania: poziom początkujący (A1-A2),
poziom średniozaawansowany (B1) i poziom zaawansowany (B2-C1).
3. Tematykę oraz zagadnienia gramatyczne do każdego poziomu kursu przygotowano na
podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
4. W trakcie kursu, na każdym poziomie zaawansowania można doskonalić umiejętności
pisania, formułowania wypowiedzi, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu oraz znajomość
słownictwa, gramatyki i wymowy.
5. Na poszczególne lekcje na jednym poziomie kursu językowego składają się:
•

•
•
•
•

teksty i dialogi, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące
prawidłowych kolokacji, ponad 10 godzin nagrań wykonanych przez lektorów, dla
których dany język jest językiem ojczystym,
nowy materiał leksykalny do zapamiętania,
omówienie reguł gramatyki,
komentarze dotyczące języka i kultury,
ćwiczenia leksykalne i gramatyczne urozmaicające naukę i czyniące ją bardziej
skuteczną.

6. Wśród podstawowych typów ćwiczeń kursu wyróżnia się:
• testy wielokrotnego wyboru,
• uzupełnianie zdań brakującymi słowami i wyrażeniami,
• przekształcanie zdań,
• zadania typu „prawda czy fałsz”,
• dopasowywanie podanych elementów do kategorii lub luk w tekście,
• przenoszenie elementów na stronie we właściwe miejsca,
• umieszczanie elementów na właściwym miejscu,
• wyszukiwanie i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście.
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7. Poziomy zaawansowania kursów:
1) Poziom początkujący (A1–A2)
Opis:
Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka lub zamierzających
odświeżyć jego podstawy. Jego opanowanie pozwala na porozumiewanie się językiem
obcym w podstawowych sytuacjach życiowych, co odpowiada kompetencjom
językowym na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Kurs obejmuje następujący zakres zagadnień:
a) leksykalnych:
• mówienie o sobie, rodzinie i znajomych
• jedzenie i gotowanie
• data i godzina
• czynności dnia codziennego
• zainteresowania i hobby
• przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
• pogoda
• wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
• podstawowe zagadnienia związane z pracą
• turystyka i gospodarka miast i państw
• zdrowie i szkolnictwo różnych krajów
• kraje i miejscowości
b) gramatycznych:
• rzeczowniki
• czasowniki
• przymiotniki
• liczebniki
• zaimki
• przyimki
• czasy
2) Poziom średniozaawansowany (B1)
Opis:
Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym z podstawową
znajomością danego języka po minimum rocznej nauce. Opanowanie materiału pozwala
na formułowanie spójnych wypowiedzi i prezentowanie własnych opinii w języku
obcym. Student osiąga poziom B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Kurs obejmuje następujący zakres zagadnień:
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a) leksykalnych:
• życie prywatne i zawodowe
• mieszkanie, transport, ruch uliczny za granicą
• osobistości różnych krajów
b) gramatycznych:
• rzeczowniki
• czasowniki
• przymiotniki
• przyimki
• przysłówki
• zaimki
• zdania
• czasy
•

3) Poziom zaawansowany (B2–C1)
Opis:
Kurs przeznaczony jest dla osób po minimum 4-letniej nauce języka. Opanowanie
materiału pozwala na swobodne rozumienie tekstów i wypowiedzi oraz płynne
i spontaniczne wypowiadanie się na dowolny temat, co odpowiada kompetencjom
językowym na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Kurs obejmuje następujący zakres zagadnień:
a) leksykalnych:
• technika komputerowa (materiał leksykalny)
• kino, teatr, literatura, muzyka, sport
• policja, wymiar sprawiedliwości, polityka
• telewizja, programy telewizyjna i reklama
• rozmowa o pracę, prowadzenie własnej firmy
• organizowanie przyjęcia, wyjazdu
• opis zachowań i relacje międzyludzkie
• wyrażanie uczuć, przypuszczeń, oczekiwań, zakazów
• środowisko naturalne i ekologia
• geografia, historia i kultura
b) gramatycznych:
• rzeczowniki
• czasowniki
• przymiotniki
• przyimki
• przysłówki
• zaimki
• budowa zdania
• czasy
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10. Efekty kształcenia dla poszczególnych poziomów ilustruje poniższa tabela:
Efekty kształcenia dla poziomu początkującego
A1
Zakres

Student:
• ma wiedzę dotyczącą podstaw systemu fonetycznego danego języka,
podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych
WIEDZA
w zakresie tematów życia codziennego (nazywania osób, miejsc, relacji
międzyludzkich, zainteresowań, usytuowania czynności i wydarzeń
w czasie)
• rozumie krótkie wypowiedzi, proste polecenia, prośby, pytania oraz
informacje dotyczące osób, numeru telefonu, adresu, ceny, godziny itp.;
• czyta ze zrozumieniem proste krótkie teksty z życia codziennego oraz
np. tabliczki informacyjne, ogłoszenia, życzenia okolicznościowe,
wiadomości SMS lub email, proste formularze
• porozumiewa się na odpowiednim poziomie w codziennych sytuacjach
życiowych, potrafi np. przywitać się, pożegnać i przedstawić, wyrazić
UMIEJĘTNOŚCI
prośbę i podziękowanie, umówić się na spotkanie, ustalić termin, kupić
bilet, nazwać uczelnię, wydział i/lub studiowany kierunek
• opisuje prostymi zdaniami np. swoją rodzinę, swoje zainteresowania,
miejsce nauki (pracy), otoczenie (mieszkanie) podstawowe czynności oraz
potrafi wypełnić bardzo prosty formularz (dane osobowe), sporządzić
prostą notatkę lub listę potrzeb i zadań (np. listę zakupów, terminarz dnia),
napisać krótką wiadomość (SMS lub email)
• potrafi współpracować w grupie; rozumie potrzebę pracy własnej
KOMPETENCJE
i uczenia się dla dalszego rozwoju, dostrzega znaczenie wiedzy na temat
SPOŁECZNE
różnych kultur
A2
Zakres
Student:
• posiada odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki
WIEDZA
życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie
z komunikacją w danym języku
• rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń
z życia codziennego oraz rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych
komunikatach, np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym
• czyta ze zrozumieniem dość proste opisy wydarzeń z życia codziennego
(np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrafi
znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. w katalogach turystycznych,
rozkładach jazdy, karcie dań)
UMIEJĘTNOŚCI • w odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie, o innych osobach
i miejscach, które zna (np. akademik, uczelnia, miasto), o minionych
wydarzeniach (np. spędzony
weekend),
o
swoich
planach,
(np. wakacyjnych) oraz potrafi uczestniczyć w dialogach na różne tematy
• potrafi krótko opisać informacje dotyczące typowych spraw z życia
codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (np. życiorys), zanotować
ważne informacje (np. dotyczące swoich zajęć na uczelni) oraz wypełnić
dłuższy formularz
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•
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

posiada umiejętność uczenia się, stosując określone techniki (np. skupianie
uwagi na podstawowych informacjach, efektywne współdziałanie podczas
pracy w parach lub grupach, umiejętność wykorzystywania dostępnych
materiałów do samodzielnej nauki, umiejętność korzystania z nowych
technologii), dostrzega związki i różnice między kulturą własną a obcą
Efekty kształcenia dla poziomu średniozaawansowanego
B1

Zakres

Student:
• dysponuje odpowiednią do poziomu wiedzą językową na tematy ogólne
(z życia prywatnego i społecznego), na wybrane problemy współczesnego
WIEDZA
świata i, w ograniczonym zakresie, w obszarze naukowo-technicznym
(specjalistycznym), niezbędną w komunikacji (pisemnej i ustnej)
• rozumie treści i intencje bardziej rozbudowanych tekstów, rozpoznaje
szczegółowe informacje w nich zawarte oraz interpretuje usłyszany tekst
lub jego fragmenty
• czyta ze zrozumieniem dość długie teksty, potrafi korzystać ze słowników
ogólnych i specjalistycznych oraz innych (np. elektronicznych) źródeł
informacji, formułuje ogólny sens pobieżnie czytanego tekstu, wyszukuje
potrzebne informacje zawarte w tekście oraz dokonuje jego prostej analizy
UMIEJĘTNOŚCI • komunikuje się w zakresie ogólnych zagadnień związanych
np. ze szkolnictwem wyższym, kierunkami studiów, nauczanymi
przedmiotami, środowiskiem pracy, potrafi uczestniczyć w dyskusji na
znane tematy, ilustrować ogólne wypowiedzi przykładami, prowadzić
proste negocjacje
• potrafi napisać streszczenie przeczytanego tekstu, na podstawie
przykładowych tekstów zredagować i napisać własny tekst użytkowy,
np. życiorys, podanie lub ogłoszenie
• potrafi działać twórczo, poprawnie odbiera informacje oraz wchodzi
KOMPETENCJE
w interakcje, rozwijając przy tym cechy osobowościowe – postawę
SPOŁECZNE
otwartości, zainteresowania, motywacji;
• potrafi współpracować w grupie, rozumiejąc zależności, postawy i zadania
Efekty kształcenia dla poziomu zaawansowanego
B2
Zakres

WIEDZA

Student:
• zna i stosuje struktury gramatyczne oraz leksykę konieczną do ustnego
i pisemnego wypowiadania się na tematy związane ze środowiskiem
akademickim i zawodowym, problemami współczesnego świata, rozwojem
techniki, środowiska naturalnego i ekologii, a także na tematy związane
z kulturą, polityką i wymiarem sprawiedliwości; dysponuje wiedzą
interkulturową niezbędną w komunikacji zarówno w sytuacjach
formalnych, jak i nieformalnych
• zna i stosuje struktury gramatyczne oraz posiada bogaty zasób słownictwa
w zakresie języka specjalistycznego właściwego dla studiowanej
dyscypliny, a także wiedzę na temat kultury kraju, w którym mówi się
w danym języku
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rozumie i interpretuje treści tekstów, wykładów, wystąpień, dyskusji oraz
innych form prezentacji w języku specjalistycznym
• czyta ze zrozumieniem teksty specjalistyczne związane z kierunkiem
studiów; pozyskuje i interpretuje informacje ze specjalistycznych źródeł
obcojęzycznych, a w szczególności z literatury fachowej
• komunikuje się w środowisku zawodowym, wykorzystując odpowiednie
środki
językowe;
posługuje
się
językiem
specjalistycznym
w międzynarodowym środowisku zawodowym; przedstawia prezentacje na
tematy związane ze studiowanym kierunkiem
• przygotowuje teksty formalne (np. sprawozdania, raporty, prezentacje) oraz
prowadzi korespondencję zawodową z zastosowaniem typowych
konstrukcji
• docenia potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności
przez całe życie w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego
• respektuje specyfikę kulturową danego języka
C1
Student:
• w bardzo szerokim zakresie tematycznym posługuje się językiem ogólnym
i specjalistycznym niezbędnym do funkcjonowania w międzynarodowym
środowisku akademickim i zawodowym
• śledzi ze zrozumieniem wypowiedzi w ramach własnej dyscypliny oraz
innych dziedzin
• formułuje wypowiedzi, stosując środki językowe adekwatne do sytuacji
w środowisku zawodowym; dokonuje wymiany skomplikowanych
informacji; przedstawia dobrze skonstruowaną prezentację związaną
ze studiowaną dziedziną
• tworzy teksty naukowe podając własną argumentację i wnioski
• jest przygotowany do komunikowania się w zakresie języka
specjalistycznego, zgodnie ze standardami językowymi i kulturowymi
• odpowiednio wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje interpersonalne
w środowisku pracy
•

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

Zakres
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
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ROZDZIAŁ III
LEKTORATY
§2 Organizacja lektoratów
1. Nauka języków obcych w Akademii Polonijnej odbywa się w ramach zajęć językowych
(lektoratów).
2. Multilingwistyczne Centrum Językowe prowadzi naukę języków nowożytnych na
poziomach określonych standardami opisanymi w dokumencie Rady Europy Europejski
System Opisu Kształcenia Językowego (Competence Levels of the Council of Europe).
3. MCJ prowadzi lektoraty z języków:
•
•
•
•
•
•
•
•

angielskiego
niemieckiego
francuskiego
włoskiego
hiszpańskiego
rosyjskiego
polskiego
innych

4. Nauka języków obcych prowadzona jest jako przedmiot na studiach pierwszego i drugiego
stopnia.
5. Student jest zobowiązany osiągnąć efekty kształcenia w zakresie kompetencji językowych
zgodnie ze swoim kierunkiem studiów oraz z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego określonymi dla:
•
•

6.

7.

poziomu B2 (na studiach pierwszego stopnia)
poziomu C1 (na studiach drugiego stopnia).

Nauka na lektoratach w trakcie studiów stacjonarnych odbywa się w systemie
semestralnym. Lektoraty na studiach stacjonarnych odbywają się dla studentów różnych
kierunków w grupach utworzonych według poziomów biegłości językowej określonej
standardami ESOKJ. Za zaliczenie lektoratu języka obcego na studiach pierwszego
i drugiego stopnia student uzyskuje punkty ECTS. Student uczęszczający na lektorat ma
obowiązek złożenia egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez Centrum
Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej. Egzamin
certyfikacyjny stanowi równocześnie egzamin kończący lektorat z danego języka obcego.
Za zaliczenie egzaminu języka obcego student uzyskuje punkty ECTS.
Student studiów pierwszego stopnia rozpoczynający studia powinien zdać egzamin
z jednego języka obcego na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ Rady Europy. Obowiązek ten
można zrealizować przystępując do uczelnianego egzaminu certyfikacyjnego
zorganizowanego przez CDDN lub przedstawiając odpowiedni certyfikat językowy
honorowany na AP. Posiadanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym nie
zwalnia z obowiązku zdania egzaminu na poziomie B2. Certyfikację biegłości językowych
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8.

przeprowadza Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej powołana przez Centrum
Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej.
Student studiów drugiego stopnia rozpoczynający studia powinien zdać egzamin
z jednego języka obcego na poziomie C1 zgodnie z ESOKJ Rady Europy. Obowiązek ten
można zrealizować przystępując do uczelnianego egzaminu certyfikacyjnego
zorganizowanego przez CDDN lub przedstawiając odpowiedni certyfikat językowy
honorowany na AP. Posiadanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym nie
zwalnia z obowiązku zdania egzaminu na poziomie C1. Certyfikację biegłości językowych
przeprowadza Komisja ds. Certyfikacji Biegłości Językowej powołana przez Centrum
Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej.
§3 Zasady realizacji i zaliczenia lektoratu języka obcego

1. Zasady dotyczą studentów AP studiów I
magisterskich.
2. Student ma obowiązek:

i II stopnia oraz jednolitych studiów

1) udziału w zajęciach przewidzianych w planie studiów,
2) uzyskiwania zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z danym cyklem
kształcenia przewidzianym w planie studiów,
3) przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad
obecności na zajęciach ujętych w planie studiów,
4) korzystania z platformy językowej i osiągniecia wyniku co najmniej 50% na
określonym poziomie,
5) terminowego zaliczania zajęć i składania egzaminów.
3. Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia. Zasady zaliczenia przedmiotu określa nauczyciel
akademicki odpowiedzialny za przedmiot.
4. Terminy zaliczenia ustala prowadzący przedmiot uwzględniając szczegółową organizację
zajęć dydaktycznych. Student może uzyskać zaliczenie w terminie wcześniejszym niż
ustalony, po uzgodnieniu tego terminu z prowadzącym przedmiot.
5. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach określonych jako obligatoryjne.
6. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na zajęciach,
w których uczestnictwo jest obowiązkowe. Kolejne nieobecności student winien
usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia.
7. Okoliczności usprawiedliwiające nieobecność na zajęciach nie zwalniają studenta
z terminowego zaliczenia przedmiotu.
8. Student jest zobowiązany do zapisania się na lektorat języka obcego w terminie co
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru, w którym zgodnie z programem kształcenia
na danym kierunku studiów rozpoczyna się kształcenie językowe.
9. Student ma obowiązek zapoznania się z programem kształcenia, a także z kartą przedmiotu
wybranego przez siebie lektoratu (sylabusem), która zawiera efekty kształcenia, metody,
oceny i inne ważne dla realizacji lektoratu informacje.
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10. Student zapisany na lektorat jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa
w lektoracie i korzystania z platformy językowej.
11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach i nieregularnego korzystania
z platformy językowej student jest zobowiązany do zaliczenia obowiązującego na
zajęciach materiału i/lub wykonania dodatkowych zadań. Prowadzący zajęcia określa
sposób i termin wyrównania zaległości.
12. Student ma obowiązek posiadania dodatkowych materiałów dydaktycznych zalecanych
przez lektora oraz do przynoszenia ich na zajęcia. W wykorzystywaniu do zajęć platformy
językowej, student jest zobowiązany do posiadania danych dostępu do platformy przed
rozpoczęciem semestru.
13. Na początku semestru rozpoczynającego kształcenie językowe, prowadzący zajęcia
informuje studentów o warunkach zaliczenia lektoratu. W przypadku nieobecności
studenta na pierwszych zajęciach, winien on skontaktować się z lektorem w sprawie
warunków zaliczenia przedmiotu. Adresy mailowe są dostępne w systemie Wirtualny
Dziekanat.
14. Student, któremu przyznano Indywidualną Organizację Studiów (IOS) zobowiązany jest
do powiadomienia o tym lektora na początku każdego semestru. Wówczas są ustalone dla
niego zasady zaliczenia przedmiotu oraz zajęć na platformie językowej.
15. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia semestru jest uzależniony od poziomu grupy
zgodnie z ESOKJ oraz przedmiotowymi efektami kształcenia opisanymi we właściwej
karcie przedmiotu, programach kształcenia i autorskich programach nauczania
prowadzącego oraz od osiągniętych wyników na platformie językowej.
16. Studenci, którzy przenoszą się z innej uczelni, studiują na drugim kierunku bądź
powtarzają semestr lub rok, mający zaliczony dany semestr zobowiązani są zgłosić się do
Dziekanatu w celu przydzielenia ich do grup (po uzgodnieniu z lektorem danej grupy
istnieje możliwość przepisania oceny). Przepisanie oceny nie zwalnia jednak z zajęć na
platformie językowej oraz z egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez CDDN.
17. Na osiągnięcie w danym semestrze zakładanych efektów kształcenia składają się
następujące elementy:
1) wyniki prac pisemnych ( testy cząstkowe, test końcowy),
2) wypowiedzi ustne (np.: prezentacja, dyskusja),
3) nauka na platformie językowej.
18. Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego. Termin zaliczenia
poprawkowego określa kalendarz akademicki na dany rok.
19. Student, który nie przystąpił do egzaminu w pierwszym terminie i nie posiada
wymaganego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. Jest on zobowiązany do
zdania egzaminu płatnego odbywającego się w terminie drugiej poprawki.
20. Student studiów I stopnia realizuje na zajęciach materiały na poziomie B2, student studiów
II stopnia oraz student studiów jednolitych magisterskich realizuje na zajęcia materiał na
poziomie C1.
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21. Student ma obowiązek korzystania z platformy językowej i osiągniecia wyniku co
najmniej 50% na określonym poziomie. Zasady korzystania z platformy językowej
i zaliczania kursu określa Rozdział III niniejszego Regulaminu.
22. Po zakończeniu całości lektoratu z danego języka obcego, student ma obowiązek
przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego i uzyskać świadectwo ukończenia kursu
kwalifikacyjnego wystawianego przez CDDN:
1) Student studiów I stopnia na poziomie B2,
2) Student studiów II stopnia na poziomie C1.
23. Wzór świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego znajduje się w załączniku
nr 3 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
PLATFORMA JĘZYKOWA
§4 Kursy językowe na platformie
1. Studenci uzyskują dostęp do platformy po otrzymaniu loginu i hasła w systemie
Wirtualny Dziekanat.
2. Nauka na platformie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz
monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej
przez system na podstawie konta. Z jednego konta użytkownika może korzystać tylko
jeden student.
3. Student w szczególności nie ma prawa do powielania, modyfikacji
i rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji,
tłumaczenia materiałów platformy, ani samej platformy.
4. Student, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym na platformie językowej,
oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych
(zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997).
5. Student zobowiązuje się do wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
a) działania w sposób nienaruszający praw innych studentów,
b) niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie
działania platformy oraz odczytanie haseł innych studentów,
c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
6.
7.

Problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną.
Zaliczenia kursu dokonuje się na podstawie raportu „postępy w nauce”,
wygenerowanego na koniec kursu, który odpowiada następującej skali ocen ujętej
w poniższej tabeli:
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LICZBA
20/20

LITE
RA

CYFR
A

PROCENT

SŁOWNIE

OPIS

18–20

A+

5

91–100%

Bardzo dobry
Excellent

Doskonała znajomość materiału. Wyniki znacznie
powyżej średniego standardu z drobnymi błędami.
Wyjątkowe zaangażowanie w naukę.

Dobry plus
Very good

Excellent knowledge of the material. Results above
average standard with some minor errors. Exceptional
academic commitment.
Bardzo
dobra
znajomość materiału. Srednie
zaangażowanie w naukę.

Dobry
Good

Excellent knowledge of the material. Average academic
commitment.
Dobra znajomość materiału. Praca generalnie solidna,
z kilkoma znacznymi błędami.

16–17

14–15

12–13

10–11

9

A

B

C

D

E

4,5

4

3,5

3

2

81–90%

71–80%

61–70%

50–60%

Dostateczny
plus
Satisfactory
Dostateczny
Pass

49– %
Niedostateczny
Fail

Good knowledge of the material. Sufficient academic
work with a number of significant errors.
Zadowalająca znajomość materiału. Praca do przyjęcia,
lecz z brakami i znacznymi błędami.
Satisfactory knowledge of the material. Acceptable
academic work with a number of significant errors.
Wystarczająca znajomość materiału. Wyniki pracy
spełniają minimalne kryteria.
Passable knowledge of the material. Academic work and
results sustaining minimal criteria..
Brak wiedzy w danym zakresie. Punkty będzie można
przyznać po uzupełnieniu braków.
The lack of knowledge in a given field. Points will be
granted after completing deficiencies.

8.

Każdorazowo po zaliczeniu kursu na platformie językowej z danego języka obcego,
student uzyskuje certyfikat biegłości językowej CDDN na danym poziomie według
ESOKJ. Wzór certyfikatu określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wyniki
uzyskane na platformie językowej są przeliczane jak przedstawiono w poniższej tabeli:
Poziom zaawansowania
początkujący
średniozaawansowany
zaawansowany

Wynik procentowy
50%-80%

Poziom zawansowania wg ESOKJ
A1

81%-100%
50%-100%
50%-80%
81%-100%

A2
B1
B2
C1
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ROZDZIAŁ V
EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA OBCEGO
§6 Egzamin dla studentów studiów I stopnia. Poziom B2 według standardów
ESOKJ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 umożliwia uzyskanie
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawianego przez CDDN.
Świadectwo takie jest potwierdzeniem umiejętności językowych pozwalających na
skuteczne posługiwanie się językiem w typowych sytuacjach dnia codziennego, jak
również w środowisku zawodowym.
Egzamin certyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu
ustnego.
Aby zdać cały egzamin i móc uzyskać świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
należy zdać każdą część egzaminu, czyli osiągnąć wynik co najmniej 50% na platformie
językowej, co najmniej 60% z części pisemnej oraz 60% z części ustnej egzaminu.
Wynik postępów w nauce na platformie językowej jest generowany po zakończeniu
kursu.
Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności czytania ze
zrozumieniem, elementów leksyki i gramatyki, sprawności słuchania ze zrozumieniem
oraz pisania.
Część ustna egzaminu certyfikacyjnego weryfikuje znajomość komunikacji w języku
obcym w zakresie języka ogólnego i związanego z kierunkiem studiów.

§7 Uwagi dotyczące egzaminu
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego jest:
1) uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów danego lektoratu;
2) zgłoszenie się na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Studenci posiadający certyfikaty zewnętrzne lub inne dokumenty poświadczające
znajomość danego języka na poziomie B2 lub wyższym, mogą być zwolnieni
z obowiązku zdawania egzaminu z tego języka.
3. Studenci studiów I stopnia realizujący na zajęciach materiał na poziomie B2 lub
wyższym, mogą być zwolnieni na swój wniosek z egzaminu końcowego, jeśli średnia
ocen uzyskana z poszczególnych semestrów wynosi nie mniej niż 4,5. Studenci składają
wniosek do Kierownika MCJ zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia.
4. Studenci są zobowiązani do stawienia się najpóźniej 15 min. przed rozpoczęciem
egzaminu pisemnego i ustnego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną studenci okazują
legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem i zajmują miejsce wskazane przez
lektora.
5. Na egzaminie pisemnym i ustnym nie wolno korzystać z telefonu komórkowego,
urządzeń elektronicznych, pomocy, notatek lub słowników.
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6. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu certyfikacyjnego zdającego, który w jego
trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami,
pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg. Wykluczenie
z egzaminu skutkuje oceną niedostateczną i niedopuszczeniem do części ustnej
egzaminu.
7. Studenci z niepełnosprawnością, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, mogą złożyć
wniosek do dziekana o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego
przedmiotu.
8. Student ma prawo wglądu do kart odpowiedzi w terminie 7 dni od daty egzaminu, po
uprzednim złożeniu podania do Dziekanatu adresowanego do kierownika zespołu
językowego.

§8 Egzamin pisemny
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Egzamin trwa 60 minut.
Odpowiedzi powinny być wpisywane wyłącznie na karcie odpowiedzi.
Karta odpowiedzi powinna być uzupełniona drukowanymi literami.
Odpowiedzi nieczytelne/ niewyraźne nie podlegają sprawdzeniu.
Na egzaminie obowiązuje zakaz sporządzania notatek na własnych kartkach lub na
testach.

§9 Egzamin ustny
Każdy egzamin ustny przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną.
Członkowie komisji mają prawo zadawania dodatkowych pytań.
Członkowie komisji mają prawo przerwania wypowiedzi i zakończenia egzaminu przed
upływem czasu określonego w opisie egzaminu.
Egzamin przeprowadza się z dwoma lub z trzema zdającymi.
Każdy ze zdających przygotowuje się sam.
Czas przygotowania się do egzaminu wynosi maksymalnie 15 minut.
W trakcie przygotowania do egzaminu obowiązuje zakaz sporządzania notatek
i komunikowania się.
Maksymalny czas odpowiedzi zdających wynosi do 20 minut.
Każdy ze zdających oceniany jest osobno.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEBIEGU EGZAMINU
CERTYFIKACYJNEGO W AP NA POZIOMIE B2
Tabela 1: Punktacja
Egzamin pisemny
Elementy składowe

Zadania nr

Liczba
punktów

1. Słuchanie ze zrozumieniem
Część I
1–5
10
Część II
6–9
8
2. Czytanie ze zrozumieniem
Część I
10–17
8
Część II
18–25
8
3. Użycie języka – rozpoznanie struktur gramatyczno-leksykalnych
Część I
26–35
10
Część II
36–46
11
4. Wypowiedź pisemna
Wynik egzaminu pisemnego
Egzamin ustny
Część I
Autoprezentacja
10
Część II
Dyskusja
20
Wynik egzaminu ustnego
Podsumowanie wyników egzaminu:
Wynik - egzamin pisemny
Wynik - egzamin ustny
Całkowita liczba punktów

Maksymalna
liczba
punktów

Wartość %

18

18%

16

16%

21

21%

15
70

15%
70%

30

30%

30

30%

70
30
100

70%
30%
100%

Tabela 2: Zakres i forma egzaminu pisemnego
CZĘŚĆ
EGZAMINU

SŁUCHANIE
10–15 minut

STRUKTURA

Zad. 1
Przykłady
1–5
Zad. 2
Przykłady
6–9

CZYTANIE
40 minut

GRAMATYKA/
LEKSYKA

Zad. 3
Przykłady
10–17
Zad. 4
Przykłady
18–25

Zad. 5
Przykłady

TYPY ZADAŃ
Wykonanie dwóch zadań
egzaminacyjnych, np.:
• zadania wielokrotnego
wyboru (a, b lub c)
• zadania typu prawda/fałsz;
• dopasowania/ dobrania
informacji
Wykonanie dwóch zadań
egzaminacyjnych, np.:
• zadania wielokrotnego
wyboru
• (a, b lub c)
• zadania typu prawda/fałsz;
• dopasowania nagłówków
do poszczególnych
paragrafów (liczba
nagłówków większa o 1 od
liczby paragrafów)
Zad. 5:
• Wypełnienie 10 luk
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KRYTERIA
OCENY

2 pkt.
za każdą poprawną
odpowiedź
10 + 8 = 18 pkt.

1 pkt.
za każdą poprawną
odpowiedź
8 + 8 = 16 pkt.

1 pkt.
za każdą poprawną

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE

• rozumienie myśli
przewodniej
wypowiedzi oraz
informacji
szczegółowych

• ogólne
i szczegółowe
rozumienie
przeczytanego
tekstu
• rozumienie opinii
i argumentów;
• interpretacja tekstu

• wykazanie się

30 minut

26–35
Zad. 6
Przykłady
36–46

zwartego tekstu lub
niepowiązanych ze sobą
przykładów jednym
spośród podanych
wariantów form
leksykalno-gramatycznych
( a, b lub c)
Zad. 6:
• Uzupełnienie 11 luk
zwartego tekstu jednym z
11-tu podanych słów

Wypowiedź pisemna (120–
180 słów) o charakterze
argumentacyjnym lub
opiniotwórczym na 1 z 2
podanych tematów

PISANIE
30 minut

odpowiedź
10 +11 = 21 pkt.

Ocenianie według
kryterium:
• zgodności
z tematem oraz
poprawności
gramatycznej,
leksykalnej
i ortograficznej
15 pkt.

umiejętnością
doboru form
gramatycznych,
zwrotów i wyrazów
pasujących do
kontekstu
(znajomość struktur
gramatycznych
i słownictwa
w zakresie
umożliwiającym
poprawne
porozumiewanie
się)
• wykazanie się
umiejętnością
tworzenia spójnego
tekstu, wyrażania
opinii,
argumentowania,
wyjaśniania,
porównywania

Razem: 70 pkt.

Tabela 3: Zakres i forma egzaminu ustnego
CZĘŚĆ
EGZAMINU
MÓWIENIE

TYPY ZADAŃ

Autoprezentacja
akademicka

CZĘŚĆ 1
Autoprezentacja akademicka :
• sylwetka studenta
• uzasadnienie wyboru
kierunku studiów i uczelni
• zainteresowania
akademickie
• ścieżka kariery zawodowej

Według kryterium:
• komunikatywności
• słownictwa
• poprawności
gramatycznej
• poprawności
wymowy
i intonacji

CZĘŚĆ 2
Dyskusja na wylosowany
temat zawierająca:
• prezentację własnego
stanowiska i jego
uzasadnienie
• argumentowanie
• wyrażanie opinii
• wzajemne zadawanie pytań
i udzielanie na nie
odpowiedzi

Część 1: 10 pkt.
Część 2: 20 pkt.

ok. 15 minut
Egzamin
zdawany
w parach

KRYTERIA
OCENY

STRUKTURA

ok 2 minuty
dla każdego
zdającego

Dyskusja
ok. 10 minut
dla pary

Razem: 30 pkt.

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE
• płynna i poprawna
komunikacja
w sytuacjach
codziennych
i zawodowych
• dobór
odpowiedniego
stylu
i słownictwa
• udział w dyskusji:
wyjaśnianie
i uzasadnianie
własnych opinii
• prezentacja
tematów
i poglądów

Studentom przysługuje maksymalny czas na przygotowanie 5 minut bez możliwości
sporządzania i korzystania z notatek.
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Tabela 4: Kryteria oceny na egzaminie pisemnym
ZGODNOŚĆ
PRACY
Z TEMATEM

0–3
pkt.

LEKSYKA /
ORTOGRAFIA

0–6
pkt.

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA

0–6
pkt.

RAZEM

15 pkt.

3 pkt:
praca w pełni zgodna z tematem
1–2 pkt: praca częściowo zgodna z tematem
0 pkt:
praca niezgodna z tematem
NIE JEST OCENIANA – 0 PKT. ZACAŁOŚĆ PRACY
5–6 pkt: zdający posiada bardzo bogaty zasób słownictwa, sporadycznie popełnia
błędy ortograficzne
3–4 pkt: zdający używa właściwych wyrażeń, ale ma ograniczony zasób
słownictwa; popełnia nieliczne błędy ortograficzne
0–2 pkt: zdający używa bardzo podstawowego lub niewłaściwego słownictwa;
popełnia liczne błędy ortograficzne
5–6 pkt: zdający używa różnorodnych i złożonych struktur gramatycznych
3–4 pkt: zdający wykorzystuje ograniczony zakres struktur gramatycznych
0–2 pkt: zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne

Plagiat / praca niesamodzielna (takie same treści u zdających) – 0 pkt.
Tabela 5: Kryteria oceny na egzaminie ustnym – Autoprezentacja

DOBÓR LEKSYKI
POD KĄTEM JEJ
BOGACTWA

0–4
pkt.

3–4 pkt: zdający posiada bardzo bogaty zasób słownictwa i właściwie go stosuje
1–2 pkt: zdający zastanawia się i waha, ale używa właściwych dla kontekstu
wyrażeń, ma ograniczony zasób słownictwa
0 pkt:
zdający bardzo długo szuka odpowiednich słów, często gubi wątek
wypowiedzi

zdający mówi poprawnie gramatycznie, używa różnorodnych
i złożonych struktur gramatycznych
1–2 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, ale używa ograniczonego
zakresu struktur gramatycznych
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne zakłócające lub
utrudniające zrozumienie
3 pkt:

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA

0–3
pkt.

zdający popełnia czasami błędy w akcentowaniu, ale ma bardzo dobrą
wymowę, wypowiada się bardzo płynnie
1–2 pkt: zdający ma problemy z akcentowaniem i wymową, ale mówi w sposób
zrozumiały, wymawia podstawowe zwroty i wyrażenia poprawnie,
wypowiedź jest płynna
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe i częste błędy w wymowie, wypowiedź
jest trudna do zrozumienia lub niezrozumiała
3 pkt:

WYMOWA,
PŁYNNOŚĆ,
SPÓJNOŚĆ
I LOGICZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

0–3
pkt.

RAZEM

10 pkt.
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Tabela 6. Kryteria oceny na egzaminie ustnym – Dyskusja

KOMUNIKATYWNOŚĆ
TRAFNOŚĆ,
ZGODNOŚĆ,
SKUTECZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

DOBÓR LEKSYKI POD
KĄTEM JEJ
BOGACTWA

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA

0–6
pkt.

5–6 pkt: zdający bardzo dobrze reaguje na rozmówcę, potrafi nawiązać,
podtrzymać i zakończyć rozmowę, umie przejąć inicjatywę
2–4 pkt: zdający w dobrym/dostatecznym stopniu reaguje na wypowiedzi
rozmówcy, jego wypowiedź jest niepełna
0–1 pkt: zdający bardzo słabo reaguje lub nie reaguje na wypowiedzi
rozmówcy, nie udziela odpowiedzi lub jego odpowiedź jest
niezgodna z poleceniem

0–6
pkt.

5–6 pkt: zdający używa odpowiedniego słownictwa, posiada bardzo bogaty
zasób słownictwa
2–4pkt: zdający zastanawia się i waha, ale używa właściwych dla kontekstu
wyrażeń, ma ograniczony zasób słownictwa
0–1 pkt: zdający bardzo długo szuka odpowiednich słów, często gubi wątek
wypowiedzi

0–4
pkt.

WYMOWA,
PŁYNNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ
I LOGICZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

0–4
pkt.

RAZEM

20 pkt.

3–4 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, używa różnorodnych
i złożonych struktur gramatycznych
1–2 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, ale używa ograniczonego
zakresu struktur gramatycznych
0 pkt: zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne zakłócające
lub utrudniające zrozumienie

3–4 pkt: zdający popełnia czasami błędy w akcentowaniu, ale ma bardzo
dobrą wymowę, jego wypowiedź jest bardzo płynna
1–2pkt:
zdający ma problemy z akcentowaniem i wymową, ale mówi
w sposób zrozumiały, wymawia podstawowe zwroty i wyrażenia
poprawnie, wypowiedź jest płynna
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe i częste błędy w wymowie, jego
wypowiedź jest trudna do zrozumienia lub niezrozumiała
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§10 Egzamin dla studentów studiów II stopnia. Poziom C1 według standardów ESOKJ
1. Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie C1 umożliwia uzyskanie
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego wystawianego przez CDDN.
2. Świadectwo takie jest potwierdzeniem umiejętności językowych pozwalających na
skuteczne posługiwanie się językiem w typowych sytuacjach dnia codziennego, jak
również w środowisku zawodowym.
3. Egzamin certyfikacyjny składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu
ustnego.
4. Aby zdać cały egzamin i móc uzyskać świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
należy zdać każdą część egzaminu, czyli osiągnąć wynik co najmniej 50% na platformie
językowej, co najmniej 60% z części pisemnej oraz 60% z części ustnej egzaminu.
5. Wynik postępów w nauce na platformie językowej jest generowany po zakończeniu
kursu.
6. Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności czytania ze
zrozumieniem, elementów leksyki i gramatyki, sprawności słuchania ze zrozumieniem
oraz pisania.
7. Część ustna egzaminu certyfikacyjnego weryfikuje znajomość komunikacji w języku
obcym w zakresie języka ogólnego i związanego z kierunkiem studiów.
§11 Uwagi dotyczące egzaminu
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego jest:
1) uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów danego lektoratu;
2) zgłoszenie się na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Studenci posiadający certyfikaty zewnętrzne lub inne dokumenty poświadczające
znajomość danego języka na poziomie C1, mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania
egzaminu z tego języka.
3. Studenci studiów II stopnia realizujący na zajęciach materiał na poziomie C1, mogą być
zwolnieni na swój wniosek z egzaminu końcowego, jeśli średnia ocen uzyskana
z poszczególnych semestrów wynosi nie mniej niż 4,5. Studenci składają wniosek do
Kierownika MCJ zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia.
4. Studenci są zobowiązani do stawienia się najpóźniej 15 min. przed rozpoczęciem
egzaminu pisemnego i ustnego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną studenci okazują
legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem i zajmują miejsce wskazane przez
lektora.
5. Na egzaminie pisemnym i ustnym nie wolno korzystać z telefonu komórkowego,
urządzeń elektronicznych, pomocy, notatek lub słowników.
6. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu certyfikacyjnego zdającego, który w jego
trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami,
pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg. Wykluczenie
z egzaminu skutkuje oceną niedostateczną i niedopuszczeniem do części ustnej
egzaminu.
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7. Studenci z niepełnosprawnością, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, mogą złożyć
wniosek do dziekana o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego
przedmiotu.
8. Student ma prawo wglądu do kart odpowiedzi w terminie 7 dni od daty egzaminu, po
uprzednim złożeniu podania do Dziekanatu adresowanego do kierownika zespołu
językowego.

§12 Egzamin pisemny
1.
2.
3.
4.
5.

Egzamin trwa 60 minut.
Odpowiedzi powinny być wpisywane wyłącznie na karcie odpowiedzi.
Karta odpowiedzi powinna być uzupełniona drukowanymi literami.
Odpowiedzi nieczytelne/ niewyraźne nie podlegają sprawdzeniu.
Na egzaminie obowiązuje zakaz sporządzania notatek na własnych kartkach lub na
testach.
§13 Egzamin ustny

1. Każdy egzamin ustny przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną.
2. Członkowie komisji mają prawo zadawania dodatkowych pytań.
3. Członkowie komisji mają prawo przerwania wypowiedzi i zakończenia egzaminu przed
upływem czasu określonego w opisie egzaminu.
4. Egzamin przeprowadza się z dwoma lub z trzema zdającymi.
5. Każdy ze zdających przygotowuje się sam.
6. Czas przygotowania się do egzaminu wynosi maksymalnie 15 minut.
7. W trakcie przygotowania do egzaminu obowiązuje zakaz sporządzania notatek
i komunikowania się.
8. Maksymalny czas odpowiedzi zdających wynosi do 20 minut.
9. Każdy ze zdających oceniany jest osobno.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEBIEGU EGZAMINU
CERTYFIKACYJNEGO W AP NA POZIOMIE C1

Tabela 1: Punktacja

Elementy składowe

Egzamin pisemny
Liczba
Zadania nr
punktów

1. Słuchanie ze zrozumieniem
Część I
1–5
10
Część II
6–9
8
2. Czytanie ze zrozumieniem
Część I
10–17
8
Część II
18–25
8
3. Użycie języka – rozpoznanie struktur gramatyczno-leksykalnych
Część I
26–35
10
Część II
36–46
11
4. Wypowiedź pisemna
Wynik egzaminu pisemnego
Egzamin ustny
Część I
Autoprezentacja
10
Część II
Dyskusja
20
Wynik egzaminu ustnego
Podsumowanie wyników egzaminu:
Wynik - egzamin pisemny
Wynik - egzamin ustny
Całkowita liczba punktów

Maksymalna
liczba punktów

Wartość %

18

18%

16

16%

21

21%

15
70

15%
70%

30

30%

30

30%

70
30
100

70%
30%
100%

Tabela 2: Zakres i forma egzaminu pisemnego
CZĘŚĆ
EGZAMINU

SŁUCHANIE
10–15 minut

STRUKTURA

Zad. 1
Przykłady
1–5
Zad. 2
Przykłady
6–9

TYPY ZADAŃ

Wykonanie dwóch
zadań
egzaminacyjnych, np.:
• zadania
wielokrotnego
wyboru (a, b lub c)
• zadania typu
prawda/fałsz
• dopasowania/
dobrania informacji
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KRYTERIA
OCENY

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE

• rozumienie dłuższej
wypowiedzi z dziedziny
własnej lub spoza niej na
abstrakcyjne i skomplikowane
2 pkt.
tematy
za każdą
• rozumienie informacji
poprawną
szczegółowych
odpowiedź.
• rozpoznawanie znaczenia przy
10 + 8 = 18 pkt. zastosowaniu szerokiego
zakresu wyrażeń
idiomatycznych i
kolokwialnych z
jednoczesnym zauważeniem
zmiany rejestru wypowiedzi

CZYTANIE
40 minut

GRAMATYKA/
LEKSYKA
30 minut

PISANIE
30 minut

Zad. 3
Przykłady
10–17
Zad. 4
Przykłady
18–25

Zad. 5
Przykłady
26–35
Zad. 6
Przykłady
36–46

Wykonanie dwóch
zadań
egzaminacyjnych,
np.:
• zadania
wielokrotnego
wyboru
(a, b lub c)
• zadania typu
prawda/fałsz
• dopasowania
nagłówków do
poszczególnych
paragrafów (liczba
nagłówków większa
o 1 od liczby
paragrafów)

Zad. 5:
• Wypełnienie 10 luk
zwartego tekstu lub
niepowiązanych ze
sobą przykładów
jednym spośród
podanych wariantów
form leksykalnogramatycznych ( a, b
lub c)
Zad. 6:
• Uzupełnienie 11 luk
zwartego tekstu
jednym z 11-tu
podanych słów

Wypowiedź pisemna
(ponad 180 słów) o
charakterze
argumentacyjnym lub
opiniotwórczym na 1
z 2 podanych
tematów.

1 pkt.
za każdą
poprawną
odpowiedź
8 + 8 = 16 pkt.

• konsekwentne utrzymywanie
wysokiego stopnia
poprawności gramatycznej
• wykazanie się umiejętnością
doboru form gramatycznych,
zwrotów i wyrazów
1 pkt.
pasujących do kontekstu
za każdą
(znajomość struktur
poprawną
gramatycznych i słownictwa
odpowiedź
w zakresie umożliwiającym
poprawne porozumiewanie
10 +11 = 21 pkt. się)
• wykazanie się dobrą
znajomością wyrażeń
idiomatycznych i potocznych
• posiadanie dobrej znajomości
szerokiego zasobu
leksykalnego
•
wykazanie się umiejętnością
Ocenianie
tworzenia spójnego tekstu,
według
wyrażania opinii,
kryterium:
argumentowania, wyjaśniania,
• zgodności z
porównywania;
tematem oraz
• wykazanie się umiejętnością
poprawności
pisania klarownych i dobrze
gramatycznej,
skonstruowanych tekstów na
leksykalnej i
złożone tematy,
ortograficznej.
z podkreśleniem istotnych
kwestii rozwijających
15 pkt.
wyrażane poglądy
i z uzasadnieniem ich
z jednoczesnym
formułowaniem stosownych
wniosków

Razem: 70 pkt.
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• rozumienie długich
i złożonych tekstów
informacyjnych
i literackich
• rozumienie tekstów
specjalistycznych, nawet tych
niezwiązanych z własną
dziedziną
• rozumienie opinii
i argumentów
• interpretacja tekstu

Tabela 3: Zakres i forma egzaminu ustnego
CZĘŚĆ
EGZAMINU
MÓWIENIE

TYPY ZADAŃ

Autoprezentacja
akademicka

CZĘŚĆ 1
Autoprezentacja
akademicka:
• sylwetka studenta
• uzasadnienie wyboru
kierunku studiów
i uczelni
• zainteresowania
akademickie
• ścieżka kariery
zawodowej

Według kryterium:
• komunikatywności
• słownictwa
• poprawności
gramatycznej
• poprawności
wymowy
i intonacji

CZĘŚĆ 2
Dyskusja na
wylosowany
temat zawierająca:
• prezentację własnego
stanowiska i jego
uzasadnienie
• argumentowanie
• wyrażanie opinii
• wzajemne zadawanie
pytań i udzielanie na
nie odpowiedzi

Razem: 30 pkt.

ok. 15 minut
ok 2 minuty
dla każdego
zdającego

Egzamin
zdawany
w parach

KRYTERIA
OCENY

STRUKTURA

Dyskusja
ok. 10 minut
dla pary

Część 1: 10 pkt.
Część 2: 20 pkt.

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE
• wykazanie się
umiejętnością
przedstawienia
klarownych,
szczegółowych opisów
i prezentowania złożonej
tematyki,
z uporządkowaniem
i rozwinięciem
poszczególnych
zagadnień oraz kończąc
swój wywód stosownym
wnioskiem
• płynna i poprawna
komunikacja w sytuacjach
codziennych
i zawodowych
• dobór odpowiedniego
stylu i słownictwa
• udział w dyskusji:
wyjaśnianie
i uzasadnianie własnych
opinii
• prezentacja tematów
i poglądów

Studentom przysługuje czas na przygotowanie (maksymalnie 5 minut) bez możliwości
sporządzania i korzystania z notatek.
Tabela 4: Kryteria oceny na egzaminie pisemnym – Pisanie
ZGODNOŚĆ
PRACY
Z TEMATEM

0–3 pkt.

LEKSYKA /
ORTOGRAFIA

0–6 pkt.

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA

0–6 pkt.

RAZEM

15 pkt.

3 pkt:
praca w pełni zgodna z tematem
1–2 pkt: praca częściowo zgodna z tematem
0 pkt:
praca niezgodna z tematem NIE JEST OCENIANA –
0 PKT. ZA CAŁOŚĆ PRACY
5–6 pkt: zdający posiada bardzo bogaty zasób słownictwa, sporadycznie
popełnia błędy ortograficzne
3–4 pkt: zdający używa właściwych wyrażeń, ale ma ograniczony zasób
słownictwa; popełnia nieliczne błędy ortograficzne
0–2 pkt: zdający używa bardzo podstawowego lub niewłaściwego
słownictwa; popełnia liczne błędy ortograficzne
5–6 pkt: zdający używa bogatych i różnorodnych struktur gramatycznych
3–4 pkt: zdający wykorzystuje ograniczony zakres struktur gramatycznych
0–2 pkt: zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne

Plagiat / praca niesamodzielna (takie same treści u zdających) – 0 pkt.
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Tabela 5: Kryteria oceny na egzaminie ustnym – Autoprezentacja

DOBÓR LEKSYKI
POD KĄTEM JEJ
BOGACTWA

3–4 pkt: zdający posiada bardzo bogaty zasób słownictwa i właściwie go
stosuje
1–2 pkt: zdający zastanawia się i waha, ale używa właściwych dla kontekstu
wyrażeń, ma ograniczony zasób słownictwa
0 pkt:
zdający bardzo długo szuka odpowiednich słów, często gubi wątek
wypowiedzi

0–4
pkt.

zdający mówi poprawnie gramatycznie, używa różnorodnych
i złożonych struktur gramatycznych
1–2 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, ale używa ograniczonego
zakresu struktur gramatycznych
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne zakłócające
lub utrudniające zrozumienie
3 pkt:

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA

0–3
pkt.

zdający popełnia czasami błędy w akcentowaniu, ale ma bardzo
dobrą wymowę, jego wypowiedzi są płynne
1–2 pkt: zdający ma problemy z akcentowaniem i wymową, ale mówi
w sposób zrozumiały, wymawia podstawowe zwroty i wyrażenia
poprawnie, jego wypowiedź jest płynna
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe i częste błędy w wymowie, jego
wypowiedź jest trudna do zrozumienia lub niezrozumiała
3 pkt:

WYMOWA,
PŁYNNOŚĆ,
SPÓJNOŚĆ
I LOGICZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

0–3
pkt.

RAZEM

10 pkt.

Tabela 6: Kryteria oceny na egzaminie ustnym – Dyskusja
zdający bardzo dobrze współpracuje z rozmówcą, potrafi
nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowę, umie przejąć
inicjatywę
2–4 pkt: zdający w dobrym/dostatecznym stopniu reaguje na
wypowiedzi rozmówcy, jego wypowiedź jest niepełna
0–1 pkt: zdający bardzo słabo współpracuje lub nie reaguje na
wypowiedzi rozmówcy, nie udziela odpowiedzi lub jego
odpowiedź jest niezgodna z poleceniem
5–6 pkt:
KOMUNIKATYWNOŚĆ
TRAFNOŚĆ,
ZGODNOŚĆ,
SKUTECZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

0– 6
pkt.

zdający posiada bardzo bogaty zasób słownictwa i odpowiednio
go używa
2–4pkt: zdający zastanawia się i waha, ale używa właściwych dla
kontekstu wyrażeń, ma ograniczony zasób słownictwa
0–1 pkt: zdający bardzo długo szuka odpowiednich słów, często gubi
wątek wypowiedzi
5–6 pkt:

DOBÓR LEKSYKI POD
KĄTEM JEJ
BOGACTWA

0– 6
pkt.
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0– 4
pkt.

3–4 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, używa
różnorodnych i złożonych struktur gramatycznych
1–2 pkt: zdający mówi poprawnie gramatycznie, ale używa ograniczonego
zakresu struktur gramatycznych
0 pkt: zdający popełnia podstawowe, rażące błędy gramatyczne
zakłócające lub utrudniające zrozumienie

WYMOWA,
PŁYNNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ
I LOGICZNOŚĆ
WYPOWIEDZI

0– 4
pkt.

3–4 pkt: zdający popełnia czasami błędy w akcentowaniu, ale ma bardzo
dobrą wymowę, jego wypowiedź jest bardzo płynna
1–2pkt: zdający ma problemy z akcentowaniem i wymową, ale mówi
w sposób zrozumiały, wymawia podstawowe zwroty
i wyrażenia poprawnie, jego wypowiedź jest płynna
0 pkt:
zdający popełnia podstawowe i częste błędy w wymowie,
wypowiedź jest trudna do zrozumienia lub niezrozumiała

RAZEM

20 pkt.

POPRAWNOŚĆ
GRAMATYCZNA
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