
Zasady dokumentowania znajomości języka obcego na poziomie co 
najmniej B2 w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

w Uniwersytecie Gdańskim 
 

I. Dokumentami, które poświadczają znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie 
biegłości językowej co najmniej B2 są: 

1. dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku 
filologia języka nowożytnego (lub innego kierunku, który posiada w suplemencie 
potwierdzenie znajomości wskazanego języka obcego na poziomie co najmniej B2); 

2. dyplom ukończenia uczelni wyższej w języku obcym; 

3. certyfikat językowy wydany przez Centrum Języków Obcych (CJO) UG potwierdzający poziom 
biegłości językowej (wszystkie sprawności) na poziomie co najmniej B21; 

4. inne certyfikaty, potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, w tym 

m.in.:  

a. FCE, CAE i CPE - bez względu na ocenę 

b. TOEIC* - min. 785 pkt. 

c. TOEFL* - min. 72 pkt. 

d. IELTS* - powyżej 5.5 

e. TELC ENGLISH min. B2 lub B2-C1 

 

Certyfikaty poświadczające znajomość języka obcego (w tym innego niż język angielski) na poziomie 

niższym niż B2 lub takie, które nie są należycie 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 (CEFR, pol. ESOKJ) nie będą brane pod uwagę. 

 

Doktorant wypełnia wniosek skierowany do Zastępcy Dyrektora CJO UG ds. Dydaktyczno-
Studenckich oraz przesyła go drogą mailową na adres: agnieszka.blaszkowska@ug.edu.pl wraz ze 
skanem lub zdjęciem dokumentów potwierdzających biegłość językową (oryginał do wglądu).  

Po rozpatrzeniu wniosku doktorant jest informowany mailowo o decyzji CJO. Wniosek wraz z kopią 
dokumentu potwierdzającego biegłość językową zostaje przesłany do biura szkół doktorskich. 
Wydanie opinii doktorantowi następuje po przedstawieniu w biurze szkół doktorskich oryginału 
dokumentu potwierdzającego biegłość językową i poświadczeniu na przesłanej wcześniej kopii 
zgodności z oryginałem.  

 

II. Osoby, które nie posiadają certyfikatów językowych: 

a. Możliwość wsparcia w postaci lektoratu języka angielskiego w drugim roku kształcenia. Zajęcia 
realizowane są w wymiarze 2x30 godzin i kończą się zaliczeniem (na wymaganym poziomie B2) i 
uzyskaniem certyfikatu. 

Doktorant przesyła drogą mailową do biura szkół doktorskich deklarację (podanie) o wyborze 
lektoratu jako przedmiotu fakultatywnego w wymiarze 2x30 godzin. Warunkiem uczestnictwa w 
lektoracie jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Test diagnostyczny 
przeprowadzany jest przed rozpoczęciem kursu. 

 

 
1 Certyfikat zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG 126/R/17 wydawany jest na wniosek studenta do dwóch lat po ukończeniu 
kursu językowego w CJO UG. 
* uznajemy certyfikat uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat (zgodnie z regulaminem instytucji, która wydaje certyfikat). 



b. W sytuacji, gdy doktorant nie wymaga wsparcia, nie ma obowiązku uczestniczenia w organizowanym 
lektoracie. Przystępuje do zaliczenia (z grupą lektoratową na koniec drugiego roku kształcenia) 
i może wystąpić o certyfikat CJO UG. 

Doktorant zgłasza do Kierownika Zespołu lektorów języka angielskiego CJO UG chęć przystąpienia 
do zaliczenia (nie później niż przed rozpoczęciem drugiego semestru lektoratu – konieczność 
wpisania do grupy w systemie FAST). 

 
c. Osoby, które nie posiadają stosownego certyfikatu i nie korzystają z lektoratu w ramach szkoły 

doktorskiej realizują  obowiązek wynikający z Ustawy we własnym zakresie. 
 

d. W uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli doktorant zna inny język niż angielski (min. B1), na 
wniosek doktoranta i za zgodą Zastępcy Dyrektora CJO, możliwa jest nauka innego języka obcego 
znajdującego się w ofercie CJO, w grupie lektoratowej studiów I i II stopnia w wymiarze 
odpowiadającym programowi szkoły doktorskiej (2x30 godzin). W takiej sytuacji doktorant także 
ma możliwość uzyskać certyfikat CJO UG. Należy zgłosić się do Zastępcy Dyrektora CJO UG ds. 
Dydaktyczno-Studenckich przed rozpoczęciem semestru zimowego w celu ustalenia szczegółów. 

 

Dodatkowe informacje: 

CJO UG jest akredytowanym ośrodkiem międzynarodowego testu TOEIC, który pozwala uzyskać 

uznawany certyfikat językowy. Kilka razy w roku w siedzibie CJO (Wydział Ekonomiczny, Sopot) 

organizowane są sesje egzaminacyjne. Bliższe informacje:  

https://cjo.ug.edu.pl/kursy_i_certyfikaty/egzaminy_i_certyfikaty_miedzynarodowe/angielski_-_toeic 

https://cjo.ug.edu.pl/kursy_i_certyfikaty/egzaminy_i_certyfikaty_miedzynarodowe/angielski_-_toeic

