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Poz. 185 

ZARZĄDZENIE NR 68 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie potwierdzenia znajomości języka obcego wymaganego 
od cudzoziemców w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia,  

jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia prowadzone w języku 
obcym na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 4 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. 
w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1125) zarządza się co następuje: 

§ 1 
Potwierdzenie znajomości języka 

1. Na studia prowadzone w języku obcym mogą być przyjmowani 
cudzoziemcy, którzy legitymują się potwierdzoną znajomością języka obcego na 
poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy, zwanego dalej „B2 ESOKJ”, w którym prowadzone są studia. 

2. Potwierdzenie znajomości języka obcego, o którym mowa w ust. 1 uzyskują 
cudzoziemcy, którzy: 
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą 

prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 
z  2017 r. poz. 1889 z późn. zm.), w tym certyfikat biegłości językowej wydany 
przez Radę Koordynacyjną ds. certyfikacji biegłości językowej Uniwersytetu 
Warszawskiego, lub 

2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za 
granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym 
samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub 

3) otrzymają podczas egzaminu, przewidzianego w zasadach rekrutacji 
określonych dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w języku 
obcym w załączniku nr 1 do uchwały nr 139 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 24 maja 2017 r., (Monitor UW z 2017 r. poz. 176 z późn. zm.) potwierdzenie 
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komisji rekrutacyjnej, że ich  przygotowanie oraz stopień znajomości języka 
obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku, lub 

4) posiadają zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do 
podjęcia studiów w języku angielskim Foundation Year na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku 
obcym, którzy nie posiadają wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 lub 4 uprawnień powinni 
uzyskać w toku rekrutacji na studia potwierdzenie wydane przez Uniwersytet 
Warszawski, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają 
na podjęcie studiów w tym języku.  

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 wydaje się na podstawie wyniku 
centralnego egzaminu językowego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na 
studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w języku obcym. 

5. Kandydaci, którzy nie posiadają potwierdzenia znajomości języka obcego 
zgodnie z § 1 ust. 2 lub 3 nie mogą być przyjęci na studia. 

§ 2 
Centralny egzamin językowy 

1. Centralny egzamin językowy dla cudzoziemców ubiegających się 
o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym na Uniwersytecie Warszawskim 
organizowany jest przez Szkołę Języków Obcych, zwaną dalej „SzJO”.  

2. Centralny egzamin językowy dla cudzoziemców ubiegających się 
o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym na Uniwersytecie Warszawskim 
odbywa się podczas trwania rekrutacji na studia prowadzone w językach obcych. 
Terminy egzaminów wyznaczane są przez SzJO w porozumieniu z Biurem 
ds. Rekrutacji i przypadają na miesiące lipiec i wrzesień. 

3. W toku egzaminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, potwierdzana jest znajomość 
języka na poziomie co najmniej B2 ESOKJ, umożliwiająca podjęcie studiów w języku 
obcym na Uniwersytecie Warszawskim. 

4. W przypadku kandydatów niemogących stawić się osobiście 
w wyznaczonym  terminie w siedzibie SzJO celem przystąpienia do egzaminu, 
o którym mowa w § 1 ust. 4 przeprowadzany jest centralny egzamin językowy w formie 
zdalnej z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego Centrum Otwartej 
i Multimedialnej Edukacji, zwanego dalej „COME”. 

5. Egzamin zdalny odbywa się z wykorzystaniem sprzętu i wsparcia COME 
w siedzibie COME, w terminie wskazanym przez SzJO w uzgodnieniu z Biurem 
ds. Rekrutacji i COME. 

6. Centralny egzamin językowy dla cudzoziemców ubiegających się 
o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym na Uniwersytecie Warszawskim 
przeprowadza dwuosobowa komisja, składająca się z egzaminatora i obserwatora. 

7. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z centralnego egzaminu 
językowego. Protokół przekazywany jest do Biura ds. Rekrutacji. 
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§ 3 
Organizacja egzaminu językowego 

1. Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących, zwane dalej „komisjami 
rekrutacyjnymi” przekazują do SzJO listę kandydatów, którzy wezmą udział 
w centralnym egzaminie językowym, z podziałem na kandydatów, którzy stawią się na 
egzaminie osobiście oraz na tych, którzy wezmą udział w egzaminie zdalnym.  

2.  SzJO ustala terminy o których mowa § 2 ust. 2 oraz przekazuje je do komisji 
rekrutacyjnych odpowiednich jednostek prowadzących studia w języku obcym. 

3. Komisje rekrutacyjne zamieszczają komunikat z wyznaczonym terminem 
egzaminu na koncie rejestracyjnym kandydata w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów. 

4. Za przeprowadzenie centralnego egzaminu językowego odpowiada 
dyrektor SzJO. 

5. Za wsparcie techniczne i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia centralnego 
egzaminu językowego w formie zdalnej odpowiada dyrektor COME. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor UW: M. Pałys 
 


