Załącznik nr 4C do uchwały Senatu UG nr 30/22

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
a) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
c) dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim lub kierunku filologia polska;
d) pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją,
powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Akademickiego
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG;
e) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej uzyskane w polskim systemie
oświaty;
f) świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język
polski;
g) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty stopnia centralnego Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego;
h) ocena na transkrypcie/suplemencie do dyplomu potwierdzająca zaliczenie podczas
studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

2. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego:
a) International Baccalaureate Diploma lub European Baccalaureate Diploma;
b) certyfikat International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem średnim
5.5 lub wyższym;
c) certyfikat Test of English for International Communication (TOEIC) Listening & Reading
z ogólnym wynikiem 785 punktów lub wyższym;
d) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) z wynikiem ogólnym 87
punktów lub wyższym;
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e) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji
Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English
(TWE);
f) certyfikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji
Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English
(TSE);
g) University of Cambridge ESOL Examinations:
• B2 First (wcześniejsza nazwa: Cambridge First Certificate in English (FCE)),
• C1 Advanced (wcześniejsza nazwa: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)),
• C2 Proficiency (wcześniejsza nazwa: Cambridge Certificate of Proficiency in English
(CPE));
h) certyfikat Pearson Test of English (PTE Academic) z wynikiem ogólnym 59 lub wyższym;
i) dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych, suplement do dyplomu/
transkrypt/ wykaz ocen z adnotacją, że angielski był językiem wykładowym;
j) dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii angielskiej;
k) dyplom ukończenia szkoły średniej/ studiów wyższych w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie;
l) zaświadczenie wydane przez szkołę średnią lub uczelnię wyższą wskazujące, że angielski
był jedynym językiem wykładowym.
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