
 RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w ramach tzw.  polskiej nowej matury – wynik na poziomie co najmniej 60% (w przypadku studiów I 
stopnia i jednolitych magisterskich) 

2. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski (w 
przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich) 

3. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich 

4. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma) - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich 

5. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym 
był wyłącznie język angielski (w przypadku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) 

6. Certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2 

7. Rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central Foreign Language Proficiency 
Examination) – rejestracja na platformie e-learningowej Kampus 

8.   Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)": 

a.  University of Cambridge ESOL Examinations: 

 B2 First (wcześniej pod nazwą: Cambridge First Certificate in English (FCE)) – ocena A lub B, 

 C1 Advanced (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)) – ocena A, B lub C,  

 C2 Proficiency (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)) - ocena A, B lub C. 
 

b.  Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA: 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom B2: 75-93 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)* 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom C1: 94-109 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)* 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom C2: 110-120 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)* 

c.  British Council, Cambridge English Language Assessment IDP IELTS Australia: 

 International English Language Testing System (IELTS)** – poziom B2: 5,5-6,5 pkt.*** 

 International English Language Testing System (IELTS)** – poziom C1: 7-8 pkt. 

 International English Language Testing System (IELTS)** – poziom C2: 8,5-9 pkt. 

d.  Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – co najmniej poziom B2 

*Certyfikat TOEFL iBT® Special Home Edition nie jest akceptowany jako potwierdzenie znajomości j. angielskiego w procesie przyjęcia na studia 
**Certyfikat IELTS indicator nie jest akceptowany jako potwierdzenie znajomości j. angielskiego w procesie przyjęcia na studia 
***W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunku Psychologia (w języku angielskim) wymagany jest wynik IELTS co najmniej 6,5 pkt. 
Źródło: UCHWAŁA NR 147 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 

https://docs.google.com/document/d/1zGOfffF2AwXUHD6VbCeoehPeelZgvXYRz0Eat7oQRfg/edit
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=188

