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STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 
 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH 
LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH  

Poniższe informacje są przeznaczone dla studentów I-szego i II-iego roku studiów niestacjonarnych Politechniki 
Warszawskiej .  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

GDZIE MIEŚCI SIĘ SJO PW? 

W pokoju 419 na IV piętrze w Gmachu Głównym Politechniki mieści się Dział do Spraw Studenckich, w którym załatwicie wszystkie 
sprawy wymagające osobistej wizyty w SJO. Z Działem do Spraw Studenckich możecie się też skontaktować mailowo lub 
telefonicznie. Adresy mailowe, telefony i godziny pracy tego działu są podane na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O LEKTORATACH? 

Studium Języków Obcych jest jednostką pozawydziałową naszej Uczelni. Dlatego głównym źródłem szczegółowych informacji na 
temat języków obcych nie są strony wydziałowe, ale strona internetowa Studium, na której w tej chwili się znajdujecie - 
http://www.sjo.pw.edu.pl/ Zakładka do tej strony znajduje się także na stronie głównej Politechniki Warszawskiej oraz na 
większości stron wydziałowych.  

Na stronie SJO znajdziecie wszystkie ważne dla Was informacje: pełne wersje regulaminów, informacje dotyczące organizacji 
lektoratów, informacje o egzaminie, o kursach płatnych, przydatne kontakty i linki, a w dziale aktualności - bieżące komunikaty. 
Przez tę stronę będziecie się też logować na Platformie SJO, aby wykonać test diagnostyczny.  

Dlatego sugerujemy byście zaglądali na naszą stronę regularnie tak długo, jak długo będziecie korzystali z zajęć z języków obcych na 
PW.   

Na stronie SJO znajdują się informacje dotyczące organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych. Znajdziecie tam między innymi 
kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych. Do tej osoby należy się w 
pierwszej kolejności zgłaszać z ewentualnymi pytaniami lub problemami. W zakładce Lektoraty -> Plany zajęć zamieszczamy też 
takie informacje jak miejsca i terminy zajęć oraz inne bieżące informacje. W to miejsce na naszej stronie też wato regularnie 
zaglądać.  

Dodatkowo, na korytarzu w okolicach pokoju 419 znajdują się gabloty, w których także wywieszane są najważniejsze bieżące 
informacje dotyczące studentów wszystkich wydziałów.  

NASZA OFERTA 

Języki - w nadchodzącym semestrze SJO PW oferuje możliwość nauki następujących języków na studiach niestacjonarnych: 

 angielski  

 niemiecki 

 rosyjski 

 

SJO oferuje na studiach niestacjonarnych lektoraty przygotowujące studenta do obowiązkowego egzaminu na 
poziomie B2  

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/kontakt/
http://www.sjo.pw.edu.pl/
http://www.sjo.pw.edu.pl/lektoraty/plany-zajec/
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WYMAGANIA UCZELNI 

Każdy student PW, bez względu na poziom znajomości języka, z którym przychodzi na Uczelnię, musi spełnić dwa obowiązki, żeby 
uzyskać dyplom ukończenia studiów I-szego stopnia.  

 zaliczyć wszystkie godziny języka obcego przewidziane na jego wydziale  

 zdać ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2 z jednego z języków nauczanych w SJO PW 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKOWYCH GODZIN LEKTORATU I Z EGZAMINU B2? 

Z obowiązku zaliczenia godzin mogą zostać zwolnione osoby, które już zaliczyły część lub wszystkie wymagane godziny np. 
studiując na innym wydziale PW lub na innej uczelni. Takie oceny mogą zostać studentowi przepisane.  

Z obowiązku zdawania egzaminu mogą zostać zwolnieni studenci, którzy już uzyskali prawo do oceny z Egzaminu na poziomie B2, 
ponieważ na przykład:  

 zdali Egzamin na poziomie co najmniej B2 na innej uczelni 

 zdali Egzamin B2 studiując na innym wydziale PW 

 uzyskali jeden z uznawanych certyfikatów językowych na poziomie co najmniej B2 

Regulamin przepisywania ocen z lektoratów oraz z egzaminów z innych wydziałów lub uczelni znajdziecie na naszej stronie 
internetowej w zakładce Egzaminy -> Komisja Egzaminacyjna,  znajduje się tam także wykaz uznawanych certyfikatów. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Dokładną informację, ile godzin jest przewidzianych w programie Waszego wydziału i jak te godziny są podzielone na semestry i 
moduły (wszystkie godziny języka obcego na studiach niestacjonarnych podzielone są na cztery moduły), znajdziecie w zakładce 
Studenci -> Studia niestacjonarne na naszej stronie internetowej. Student, aby uzyskać dyplom, musi zaliczyć wszystkie godziny 
języków przewidziane na jego wydziale do końca studiów I-szego stopnia.  

 

STUDENCI Z ZALICZONYM EGZAMINEM B2 

JEŚLI POSIADASZ CERTYFIKAT JĘZYKOWY NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ B2... 

1. Sprawdź na stronie SJO, czy Twój certyfikat i ocena, jaką z niego otrzymałeś, zalicza Egzamin B2 na Politechnice 
Warszawskiej.  

2. Sprawdź, na jaką ocenę z Egzaminu B2 przekłada się Twoja ocena uzyskana na certyfikacie. 

3. Jeśli ta ocena Cię satysfakcjonuje i decydujesz, że nie będziesz zdawać egzaminu na Politechnice, zgłaszasz się do 
Kierownika Zespołu ds. Studiów Niestacjonarnych po wpis z Egzaminu B2.  

JEŚLI ZDAŁEŚ JUŻ EGZAMIN B2 NA INNEJ UCZELNI LUB STUDIUJĄC NA INNYM WYDZIALE PW... 

1. Zgłoś się do Kierownika Zespołu ds. Studiów Niestacjonarnych po przepisanie oceny z Egzaminu B2.  

Wpisy z certyfikatów i z egzaminów zdanych poza SJO PW 

1. Wpisów dokonują wyłącznie Kierownik i Zastępcy Kierownika SJO i wyłącznie w wyznaczonych terminach. 

2. Aktualne terminy dyżurów są podane na naszej stronie w zakładce Egzaminy -> Komisja Egzaminacyjna 

3. Studenci posiadający certyfikat, zgłaszają się z ORYGINAŁEM (NIE KOPIĄ) certyfikatu i z indeksem.  

4. Studenci, którzy zdawali Egzamin B2 studiując na innej uczelni lub na innym wydziale PW, zgłaszają się z dokumentem 
potwierdzającym ocenę i poziom egzaminu (np. poprzedni indeks, wydruk z USOS) oraz z indeksem, do którego ocena ma 
zostać przepisana. 

 

 

 

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/komisja-egz/
http://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-niestacjonarne/
http://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/komisja-egz/
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JEŚLI ZNASZ JĘZYK NA POZIOMIE B2, ALE NIE ZDAWAŁEŚ JESZCZE EGZAMINU ANI NIE MASZ CERTYFIKATU... 

1. Możesz zdać egzamin na Politechnice, zanim na Twoim wydziale rozpoczną się zajęcia z języka.   

2. Przeczytaj na stronie internetowej SJO informacje o zapisach na Egzamin i przystąp do Egzaminu  

3. Wpis oceny do indeksu uzyskasz podczas części ustnej Egzaminu. 

 UWAGA! 

 Nie podejmuj pochopnie decyzji o podchodzeniu do egzaminu przed terminem! Oceny ze zdanego egzaminu czyli np. oceny 
3,0, nie można poprawić i taka ocena zostanie później wpisana do Twojego suplementu do dyplomu.  

 Na egzamin przed terminem zapraszamy osoby absolutnie pewne swojej wiedzy. Jeśli nie chcesz ryzykować niskiej oceny z 
Egzaminu B2, wykonaj test diagnostyczny. Jeśli wynik testu będzie odpowiednio wysoki, trafisz do zaawansowanej grupy i 
pod okiem naszych lektorów będziesz mógł się porządnie przygotować do Egzaminu.  

 Przykładowe Egzaminy B2, wraz z odpowiedziami i punktacją są na stronie SJO oraz na Platformie Edukacyjnej Moodle.  

PO OTRZYMANIU W INDEKSIE WPISU Z EGZAMINU B2... 

Student, który otrzymał w indeksie ocenę z Egzaminu B2 może wybrać naukę drugiego języka.   

 

 
 

STUDENCI PRZED EGZAMINEM B2 

Lektoraty przygotowujące do Egzaminu B2 są podzielone na 2 podstawowe poziomy, do których przydział odbywa się na podstawie 
wyników testu diagnostycznego: 

Poziom A2/B1 - 18 do 50/70 punktów na teście diagnostycznym 
Poziom B2 - 51 do 70/70 punktów na teście diagnostycznym. 

Im niższy poziom wyjściowy studenta, tym więcej godzin student musi poświęcić na przygotowanie do egzaminu.  

Do Egzaminu B2 należy się przygotować z tego języka, który znacie najlepiej i z tego języka napisać test diagnostyczny.  

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 18 punktów z testu diagnostycznego, powinni się liczyć z tym, że będą musieli włożyć w 
przygotowanie do Egzaminu bardzo dużo pracy własnej. Niektórzy być może będą musieli skorzystać z płatnych kursów 
uzupełniających, żeby nadrobić zaległości.  

TESTY DIAGNOSTYCZNE 

Test diagnostyczny służy określeniu poziomu studenta i pozwala przydzielić go do odpowiedniej grupy. Procedura przystąpienia do 
testu diagnostycznego jest różna w zależności od wyboru języka.  

W każdym przypadku, obojętne z jakiego języka piszecie test diagnostyczny, pamiętajcie, by napisać go najlepiej jak potraficie, 
ale całkowicie samodzielnie. Tylko to gwarantuje, że traficie do grupy na właściwym poziomie, że program kursu będzie 
dopasowany do Waszych potrzeb i możliwości. Pisanie testu z cudzą pomocą, skończy się tym, że traficie do zbyt 
zaawansowanej grupy, w której sobie nie poradzicie. Z kolei studenci, którzy piszą test poniżej swoich możliwości, bo im się 
wydaje, że będą mieli łatwiej, zwykle po 2 tygodniach chcą zmienić grupę na wyższą, a wtedy to już nie zawsze jest możliwe.  
A więc, piszemy test najlepiej jak potrafimy ale samodzielnie. 

TEST DLA STUDENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINU B2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO 
LUB ROSYJSKIEGO   

 Test diagnostyczny z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla studentów studiów niestacjonarnych Politechniki 
jest umieszczony na Platformie Edukacyjnej Moodle. 

 Dokładną instrukcję logowania, a następnie korzystania z Platformy znajdziecie w zakładce Studenci -> Rozpoczynający 
lektorat. W tej samej zakładce jest szczegółowa instrukcja dla osób, które muszą wykonać test diagnostyczny.  

 Prosimy postępować według instrukcji, a w razie kłopotów napisać na adres: MoodleSupport@sjo.pw.edu.pl  

http://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/rozpoczynajacy-lektorat/
http://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/rozpoczynajacy-lektorat/
mailto:MoodleSupport@sjo.pw.edu.pl
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UWAGA! 

Zapisy do grup - lektoraty modułowe przed B2 z języka angielskiego odbywają się w terminach wyznaczonych przez wydział, a 
studenci są przydzielani do grup na odpowiednim poziomie na podstawie wyniku z testu diagnostycznego. Listy studentów z 
podziałem na grupy będą wywieszone przed rozpoczęciem semestru w gablotach na wydziale.  

Tak więc, osoby, które chcą zrobić test diagnostyczny z języka angielskiego, żeby przygotować się do egzaminu B2, wchodzą na naszą 
stronę w Studenci -> Rozpoczynający lektorat. Następnie, postępując dokładnie według instrukcji wykonują test diagnostyczny w 
terminie przewidzianym dla ich wydziału, a potem spokojnie czekają na wyniki i przydział do odpowiedniej grupy.  

PLATFORMA EDUKACYJNA MOODLE 

Jest to edukacyjna platforma e-learningowa powszechnie używana na całym świecie, popularna także na wielu wydziałach PW. SJO 
korzysta z niej by wspomagać studentów w samodzielnej nauce języków obcych, zapewnia dodatkowe ćwiczenia utrwalające 
materiał z podręczników i przygotowujące do testów modułowych i do egzaminów. Dodatkowo lektorzy prowadzący lektoraty 
tematyczne otwierają tam własne autorskie kursy. Platforma służy wszystkim studentom wszystkich wydziałów PW, którzy uczą się u 
nas języków obcych. Każdy student zostaje na nią zapisany w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie nauki języków obcych na jego 
wydziale. Żeby móc zacząć z niej korzystać trzeba się tylko zalogować. Każdy z Was może się na nią zalogować już dziś i korzystać z 
niej praktycznie do końca studiów.  

Dokładną instrukcję logowania, a następnie korzystania z Platformy znajdziecie w zakładce Studenci -> Rozpoczynający lektorat. W 
tej samej zakładce jest szczegółowa instrukcja dla osób, które muszą wykonać test diagnostyczny z języka angielskiego.  

Prosimy postępować według instrukcji, a w razie kłopotów napisać na adres: MoodleSupport@sjo.pw.edu.pl  

 

 

KURSY PŁATNE  

Przy Studium Języków Obcych PW działa Ośrodek Języka Angielskiego, w skrócie OJA, który prowadzi płatne kursy dla osób 
potrzebujących dodatkowych godzin, aby przygotować się do uczelnianego Egzaminu B2 lub chcących przygotować się do 
egzaminów zewnętrznych takich jak FCE, CAE, IELTS, a wkrótce także do egzaminu Mondiale z języka technicznego. Link do strony 
internetowej OJA znajduje się na stronie Studium Języków Obcych PW. 

 

Zapraszamy na nasze lektoraty i życzymy sukcesów w nauce języków obcych ! 
Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej 
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http://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/rozpoczynajacy-lektorat/
http://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/rozpoczynajacy-lektorat/
mailto:MoodleSupport@sjo.pw.edu.pl
http://www.oja.sjo.pw.edu.pl/

