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Jesteś studentem I roku 

Masz odpowiedni certyfikat z
języka obcego lub zdajesz 

egzamin na poziomie B2 przed
rozpoczęciem lektoratu

Zgłaszasz się po wpis egzaminu 
B2 do Komisji Egzaminacyjnej

Wybierasz zajęcia z 
oferty SJO po B2

Zapisujesz się na 
Lektoraty Tematyczne

(LT) lub na zajęcia innego 
języka na dowolnym 

poziomie.*

poziomie B1, ale na

Uważaj! Liczba godzin 
może nie wystarczyć 

dodatkowe kursy pościgowe 

Patrz: www.sjo.pw.edu.pl

JĘZYKI OBCE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PW

www.sjo.pw.edu.pl; Gmach Główny p. 419

* szczegółowe informacje o zapisach na lektoraty "po B2" 

www.sjo.pw.edu.pl

Gmach Główny PW, p. 419

Jesteś studentem I roku 

studiów I stopnia

Nie masz certyfikatu i chcesz przygotować 
się do Egzaminu B2: 

w określonym terminie rozwiązujesz test 
diagnostyczny, kwalifikujący do grupy na 

określonym poziomie

Zostałeś przyjęty 
do grupy na

poziomie B1, ale na
teście uzyskałeś 

mniej niż 20 
punktów

Uważaj! Liczba godzin 
może nie wystarczyć 
Ci, by odpowiednio
przygotować się do 

Egzaminu B2

Możesz zapisać się na 
dodatkowe kursy pościgowe 

organizowane
w OJA-SJO.

Patrz: www.sjo.pw.edu.pl

Zakwalifikowałeś 
się do grupy na 

poziomie B1

Przysługująca Ci 
liczba godzin
powinna Ci

wystarczyć do 
przygotowania się 
do egzaminu B2

Zdajesz

masz godziny do wykorzystania
wybierasz z oferty SJO Lektorat
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i chcesz przygotować 
się do Egzaminu B2: 

w określonym terminie rozwiązujesz test 
diagnostyczny, kwalifikujący do grupy na 

określonym poziomie

Zakwalifikowałeś 
się do grupy na 

poziomie B1

Przysługująca Ci 
liczba godzin

wystarczyć do 
przygotowania się 
do egzaminu B2

Zdajesz Egzamin B2

Jeśli po zdaniu egzaminu B2 
masz godziny do wykorzystania -
wybierasz z oferty SJO Lektorat

Tematyczny lub inny język

Zakwalifikowałeś 
się do grupy na 

poziomie B2

Jeśli czujesz się na 
siłach, możesz 
przystąpić do 

egzaminu B2 już po 
pierwszym
semestrze


