
 

REGULAMIN 

dotyczący egzaminu certyfikującego z języka obcego w Uniwersytecie Śląskim 

(student) 

1. Studenci rejestrują się na egzamin certyfikujący z języka obcego na stronie 

internetowej UŚ: usosweb.us.edu.pl  (zakładka: Kalendarz rejestracji; jednostka 

organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych)  

 
2. Student, który nie zarejestruje się w/w terminie nie może przystąpić do 

egzaminu.  

 
3. Egzamin składa się z dwóch części: 

Poziom egzaminu Egzamin pisemny Egzamin ustny 

A2 100min 12min 

B1 110min 15min 

B2 110min 15-18min 

C1 190min + 15 minutowa 
przerwa 

15-18min 

 

4. Student zdaje egzamin certyfikujący po uzyskaniu łącznie minimum 60% 

wszystkich punktów z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.  

 
5. Skala ocen z egzaminu certyfikującego: 

90% - 100%    bardzo dobry 

84% -  89%   dobry plus 

75 % - 83%   dobry 

69% -  74%   dostateczny plus 

60% -  68%    dostateczny  

 
6. Student przed wejściem na salę egzaminacyjną musi okazać dowód tożsamości: 

dowód osobisty lub paszport, indeks lub legitymację studencką.  

 
7. Student może mieć przy sobie wyłącznie przybory do pisania. Student musi 

pozostawić swoją torbę z rzeczami osobistymi i WYŁĄCZONYM telefonem 

http://www.us.edu.pl/


 

komórkowym w wyznaczonym miejscu. Niestosowanie się do tego punktu 

regulaminu spowoduje usunięcie studenta z sali egzaminacyjnej.  

 
8. Egzamin jest kodowany. Każdy student otrzymuje kopertę z kartą w środku, 

gdzie zapisuje swoje dane. Koperty są kodowane przy studencie przy oddawaniu 

zaklejonej koperty.   

 
9. Student nie może korzystać z żadnych dodatkowych materiałów tj. słowników 

lub podręczników, w tym w formie nośników elektronicznych. 

  
10. Czas rozpoczęcia egzaminu jest zapisywany na tablicy wraz z terminem jego 

zakończenia. 

 
11. Lista osób dopuszczonych do egzaminu pisemnego zostanie wywieszona  

w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Katowice, ul Bankowa 15, Pawilon B 

(III piętro) oraz podawana na stronie internetowej UŚ: certyfikatyspnjo.us.edu.pl.  

 
12. Student musi zdobyć minimum 60% punktów z części pisemnej, aby mógł zostać 

dopuszczony do części ustnej.  

 
13. Egzamin ustny odbywa się po podaniu wyników z egzaminu pisemnego  

wg szczegółowego harmonogramu z podziałem na komisje, sale i godziny.   

 
14. Wyniki końcowe egzaminu (pisemny + ustny) zostaną wywieszone w Studium i 

podane na stronie internetowej UŚ: certyfikatyspnjo.us.edu.pl.  

 
 15. Egzamin jest przeprowadzany komisyjnie, w skład komisji wchodzą 

egzaminatorzy zatrudnieni jako lektorzy i wykładowcy na Uniwersytecie Śląskim.   

 
16. Zgodnie z regulaminem egzaminu, student nie ma wglądu w oddaną pracę 

pisemną, ani notatki egzaminatorów poczynione w czasie egzaminu ustnego.  

 
17. Po zdaniu egzaminu certyfikującego, student ma prawo wystąpić o wydanie 

Akademickiego Certyfikatu potwierdzającego znajomości języka obcego.  


