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Ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

I. EGZAMIN B2 CZĘŚĆ PISEMNA
1. Wyniki egzaminu pisemnego B2 zostaną umieszczone w systemie USOS
oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie SJO w dniu 7 września 2017 o godz. 12.00

2. Egzamin ustny komisyjny – składanie podań do Kierownika SJO w sprawie
dopuszczenia do egzaminu ustnego komisyjnego przyjmowane są w pok. 417 GG do
dnia 11 września do godz.12.00.

II. EGZAMIN B2 CZĘŚĆ USTNA
1. Egzamin ustny zaliczenie:
Część ustną można zaliczyć w następujący sposób:

2. Oceną z zaliczenia 2 modułów (szczegóły: www.sjo.pw.edu.pl -> Egzaminy -> Egzamin B2),
konieczny wpis oceny z egzaminu do indeksu przez Komisję Egzaminacyjną w trakcie
dyżurów w sesji;
Dotyczy studentów wydziałów korzystających z USOS: System USOS automatycznie
zalicza egzamin ustny studentom którzy zaliczyli w ostatnim semestrze 2 moduły ( M10/11;
M11/12, M12/13) na ocenę min. 4,0.
Proszę o sprawdzenie w USOSWEB końcowy wynik egzaminu. Wpis oceny z egzaminu do
indeksu lub karty ocen dokonywane jest
przez Komisję Egzaminacyjną w trakcie
dyżurów w sesji;

3. Certyfikatem FCE na ocenę C; konieczny wpis oceny z egzaminu do indeksu przez Komisję
Egzaminacyjną w trakcie dyżurów w sesji;

Język angielski: 7 września (czwartek)
8 września (piątek)
15 września (piątek)

12.00 – 14.00 (sala 439 GG)
12.00 – 14.00 (sala 439 GG)
10.00 – 12.00 (sala 418 GG)

Język niemiecki i rosyjski:
7 września (czwartek)
8 września (piątek)

11.30 – 12.30 (sala 426b GG)
11.30 – 12.30 (sala 426b GG)

Pozostałe języki: 8 września (piątek)
13 września (czwartek)

09.00 – 11.00 (sala 439 GG)
09.00 – 11.00 (sala 439 GG)

4. Zdaniem egzaminu części ustnej; konieczny zapis na część ustną egzaminu
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5. Zapisy na egzamin część ustna poprzez USOSWEB
Od 7 września od godz. 12.00 do 11 września do godz. 12.00

6. Sale na egzamin ustny
Student zapisując się na egzamin ustny poprzez USOSWEB zapisuje się na określoną datę,
godzinę, miejsce i salę.

7. Egzaminy ustne odbędą się w dniach:
12 września (wtorek)
13 września (środa)
14 września (czwartek)

w godzinach 9.00 – 16.00
w godzinach 12.00 – 16.00
w godzinach 9.00 – 16.00

8. Egzaminy ustny Komisyjny odbędzie się w dniu:
13 września (środa)

w godzinach

12.30 – 16.00

Na egzamin ustny student zgłasza się z indeksem.

9. WAŻNE: Zaliczeniem egzaminu B2 jest jego wpis do indeksu.
Na egzamin ustny student zgłasza się z indeksem lub, jeżeli na danym wydziale indeksy nie
obowiązują - z dwoma dokumentami tożsamości z wyraźnym zdjęciem oraz z „Kartą zaliczeń
studenta – języki obce”. Jest ona dostępna na stronie www.sjo.pw.edu.pl
Studenci przystępujący do egzaminu B2 części ustnej wpis do indeksu otrzymują
podczas egzaminu.
Studenci zaliczający część ustną egzaminu na podstawie certyfikatu lub oceny z zajęć
muszą uzyskać wpis do indeksu od Komisji Egzaminacyjnej w trakcie dyżurów w sesji.

III. Kolejny Egzamin B2 odbędzie się dniu 27.01.2018.

