M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 152
ZARZĄDZENIE NR 23
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), § 35 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76
z późn. zm.) oraz uchwały nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków
Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2009 r. Nr 6, poz. 122)
zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia
2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 255
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) studentów studiów doktoranckich – na poziomie
umożliwiającym
uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.”;
2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Studenci odbywający studia pierwszego stopnia w języku angielskim, dla
których język angielski nie jest językiem kierunkowym, winni wykazać się w toku
studiów opanowaniem innego języka na poziomie co najmniej B1 ESOKJ.
2. Studenci odbywający jednolite studia magisterskie w języku angielskim, dla
których język angielski nie jest językiem kierunkowym, winni wykazać się w toku
studiów opanowaniem innego języka na poziomie co najmniej co najmniej B1
ESOKJ.”;
3) w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. W przypadku studentów zagranicznych odbywający pełne studia na
Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem
Warszawskim a instytucją zagraniczną wymagania co do wykazania się biegłością
językową określa dziekan.”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wymóg, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczy studentów, którzy
rozpoczęli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie począwszy od
roku akademickiego 2012/13. Wymóg ten staje się bezwzględnie obowiązujący dla
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studentów studiów drugiego stopnia kierunku filologia angielska, filologia włoska,
filologia romańska i filologia ugrofińskiej na Wydziale Neofilologii, którzy rozpoczną
studia począwszy od roku akademickim 2016/17.”;
5) w załączniku Certyfikaty zewnętrzne uznawane na Uniwersytecie Warszawskim
w tabeli „język angielski” wyrażenie „International English Testing System
(IELTS)” zastępuje się wyrażeniem „International English Testing System ( IELTS
ACADEMIC)”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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