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WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA (MEiL) 
Studia anglojęzyczne - Power and Aeronautical Engineering 

Informacje ogólne  
 

1) Wszyscy studenci muszą w trakcie studiów uczęszczad na 120 godzin języka obcego, oraz uzyskad 
        zaliczenie tych godzin. 

2) Przedmiot „Język obcy”  jest przypisany do modelowego programu studiów dla semestrów 1,2,3,4,5,  

3) Studenci polscy  podejmujący naukę na studiach anglojęzycznych na PW rozpoczynają naukę języka 
       angielskiego w 2-gim semestrze studiów.  

4) Studenci zagraniczni  przystępują do nauki języka polskiego w 1-szym semestrze i do nauki języka 
       angielskiego w 4-tym semestrze studiów.  

5) Wszyscy studenci (polscy i zagraniczni) muszą  zdad egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 
       Academic najdalej do kooca 5-tego semestru. 

 

 
 GODZ STUDENCI POLSCY STUDENCI ZAGRANICZNI EGZAMIN 

Sem 1 30  Język polski    

Sem 2 30 
Język obcy obowiązkowo. 
English for Academic Purposes 
poziom B2+/C1 

Język polski 
 

Sem 3 30 
Język obcy obowiązkowo. 
English for Academic Purposes 

 

Sem 4 30 

Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki w tym 
academic writing. 
LUB inny język jeśli student zaliczył 
już Egzamin C1 Academic 

Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki w tym 
academic writing. 
LUB inny język jeśli student zaliczył 
już Egzamin C1 Academic 

Egzamin C1 
Academic 
najdalej do 
kooca sem 5.  

Sem 5 0-30 Inny język obcy 
Inny język obcy, jeśli student ma 
wolne godziny (może byd polski-
kolejny moduł). 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęd z języków obcych na studiach anglojęzycznych Wydziału MEiL: 
mgr Olga Pławska  olga.plawska@op.pl 

 

 

Szczegółowy program - patrz niżej 

mailto:olga.plawska@op.pl
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Program dla studentów Power and Aeronautical Engineering rozpoczynających 
studia w roku ak. 2013/2014 

Sem 1 
(0 h) 
 

Studenci  polskojęzyczni na 1-szym semestrze nie mają języka obcego. 

 Studenci zagraniczni rozpoczynają naukę języka polskiego  

 

Sem 2 
(30 h) 

Studenci polscy, którzy posiadają 
certyfikaty : 
- IELTS – 6.5 or above 
- TOEFL 110-120  
- C2  
- C1 – B grade or above 
lub świadectwa ukończenia: 
GCE A Level, US High School Diploma, IB 
Diploma 

Są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach i egzaminu C1 Academic 
po przygotowaniu prezentacji akademickiej. 
Kontynuują drugi język i/lub wybierają lektorat języka 
angielskiego na poziomie C2 

Studenci polskojęzyczni piszą test  
diagnostyczny 

Kurs English for Academic Purposes poziom B2+/C1.  
Academic Writing - materiały własne lektora.Przydział do grupy 
na podstawie wyników testu diagnostycznego. 
Semestr kooczy się zaliczeniem. 

Studenci zagraniczni kontynuują naukę języka polskiego 

Pozostali studenci na 2-gim semestrze nie mają języka obcego 
 

Sem 3 
(30 h) 

Studenci polscy, którzy nie zaliczyli jeszcze 
Egzaminu C1 Academic, rozpoczynają 
naukę języka angielskiego na poziomie C1 

Kurs English for Academic Purposes. 
Semestr kooczy się zaliczeniem. 
Zakooczenie kursu kooczy się  egzaminem C1 Academic.  

Studenci zagraniczni  nie mają zajęd językowych na sem. 3. 

 

Sem 4 
(30 h) 

 
Studenci polscy, którzy nie zaliczyli jeszcze 
Egzaminu C1 Academic 
 

Kontynuują lektorat English for Academic Purposes 
Semestr kooczy się zaliczeniem. 
Zakooczenie kursu Egzaminem C1 Academic 

Studenci polscy, którzy zaliczyli już  
egzamin C1 Academic 

Kontynuują drugi język  

i/lub wybierają lektorat języka angielskiego na poziomie C2 

Studenci zagraniczni, którzy posiadają 
certyfikaty : 
- IELTS – 6.5 or above 
- TOEFL 110-120  
- C2  
- C1 – B grade or above 
lub świadectwa ukończenia: 
GCE A Level, US High School Diploma, IB 
Diploma 

Są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach i egzaminu C1 Academic 
po przygotowaniu prezentacji akademickiej. 
 
Wybierają lektorat z innego języka obcego. 

Studenci zagraniczni, którzy nie zaliczyli 
jeszcze egzaminu C1 Academic bądź nie 
posiadają ww certyfikatów, rozpoczynają 
naukę języka angielskiego na poziomie C1 

English for Academic Purposes: poziom B2+/ C1. 
Academic Writing - materiały własne lektora. 

 

Sem 5 
(30 h) 

Studenci, którzy mają jeszcze wolne 
godziny 

Kontynuują drugi język  
Zalecane zakooczenie kursu 
Egzaminem A2-B2 w zależności 
od poziomu studenta 

i/lub wybierają lektorat języka angielskiego na poziomie C2 

Studenci zagraniczni, którzy nie zaliczyli 
jeszcze Egzaminu C1 Academic 
 

Kontynuują lektorat Academic English  
Zakooczenie kursu 
Egzaminem C1 
Academic 
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