
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 16 

do Regulaminu postępowań doktorskich i habilitacyjnych 

 

 

Zasady (wytyczne) dokumentowania znajomości języka obcego na poziomie 

co najmniej B2 w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, 

zgodnie z wymogiem art. 189 ust 1 pkt 2  

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dokumentami, które poświadczają znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie 

biegłości językowej co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common 

European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 

(ESOKJ), akceptowane w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w procedurze związanej  

z postępowaniem o nadania stopnia doktora są: 

 

1. dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który 

posiada w suplemencie potwierdzenie znajomości wskazanego języka obcego na poziomie co 

najmniej B2; 

2. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za 

granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej– uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem 

wykładowym był wyłącznie język obcy. 

3. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się 

język wykładowy. 

4. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma). 

5. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 

 

6*. certyfikaty, potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, w tym 

m.in.: 

a. FCE (B2 First), CAE (C1 Advanced) i CPE (C2 Proficiency) 

b. TOEIC 

c. TOEFL  

d. IELTS 

e. TELC ENGLISH  

 

UWAGA! 
Certyfikaty poświadczające znajomość języka obcego  na poziomie niższym niż B2 lub takie, 

które nie są kompetentnie opisane, tj. nie dostarczają informacji pozwalających na określenie 

poziomu zgodnie z wymogami Rady Europy o poziomie biegłości językowej – Common 

European Framework of Reference for Languages (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego – CERF) nie będą brane pod uwagę.  

*uznajemy certyfikat uzyskany w ciągu ostatnich pięciu lat. 
 



 

Kandydat przesyła skan certyfikatu lub skan dyplomu drogą mailową na adres: 

monika.piasecka@asp.gda.pl wraz ze skanem lub zdjęciem dokumentów potwierdzających 

biegłość językową (oryginał w przypadku zatwierdzenia certyfikatu, do wglądu). Po 

rozpatrzeniu wniosku doktorant jest informowany mailowo o decyzji czy dany dokument 

potwierdza znajomość języka nowożytnego zgodnie z wymogiem ustawowym.  

 


