
 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie kursów i egzaminów z języka obcego dla pracowników Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Współpraca z uczelniami zagranicznymi, międzynarodowa wymiana pracowników 
i studentów implikują konieczność pogłębiania i rozwijania znajomości języków obcych 
wśród pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
 2. PWSZ w Koninie zapewnia pracownikom nieodpłatne kursy językowe, które 
prowadzi Akademickie Centrum Językowe PWSZ w Koninie (ACJ). Kursy odbywają się na 
terenie Uczelni poza godzinami pracy. 
 3. Za organizację kursów, o których mowa ust. 2 oraz przygotowanie egzaminu 
z języka obcego odpowiada Dyrektor Akademickiego Centrum Językowego PWSZ 
w Koninie (ACJ). 
 
§ 2. 1. Pracownicy administracji uczelni zobowiązani są udokumentować znajomość języka 
obcego co najmniej na poziomie A2. 
 2. Pracownicy sprawujący funkcje kierownicze w obszarze administracji i dydaktyki 
zobowiązani są udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B1. 
 3. Przez udokumentowanie znajomości języka obcego, o którym mowa w ust. 1 i 2 
rozumieć należy przedłożenie zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego znajomość 
języka obcego z grupy języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
odpowiednio na poziomie A2 lub B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). 
 4. Potwierdzona umiejętność posługiwania się przez pracowników wymienionych 
w ust. 1 i 2  językiem obcym na wymaganym poziomie może mieć wpływ na przyznanie 
dodatku motywacyjnego, premii kwartalnej oraz nagrody z uczelnianego funduszu nagród. 
 5. Zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego powinny 
być aktualne (nie starsze niż 1 rok) i wystawione przez Akademickie Centrum Językowe 
PWSZ w Koninie bądź inną uznaną organizację certyfikującą (np. TOIEC, Goethe Institut, 
etc.). Decyzje o uznaniu certyfikatu zewnętrznego podejmuje Dyrektor ACJ wraz 
z Dziekanem Wydziału Filologicznego. 
 6. Dyrektor ACJ na bieżąco przedkłada Rektorowi wykazy osób posiadających 
aktualne zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na 
wymaganym poziomie. 
  



§ 3. 1. Do egzaminu sprawdzającego umiejętności językowe na określonym poziomie 
pracownicy przystępują corocznie otrzymując zaświadczenie wystawione przez ACJ. 
 2. Procedurę egzaminacyjną określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Akademickiego Centrum Językowego 
PWSZ w Koninie oraz Dziekanowi Wydziału Filologicznego.  
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 
 
 

   REKTOR 
         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik do zarządzenia nr 12/2019 
        Rektora PWSZ w Koninie z dnia 
        30 stycznia 2019 r.  
 
 

Egzamin z języka obcego dla pracowników PWSZ w Koninie 
Procedura egzaminacyjna 

 
 

1. Egzaminy językowe dla pracowników odbywają w styczniu, czerwcu i listopadzie 
każdego roku. Dokładny termin oraz miejsce wyznacza Dyrektor ACJ PWSZ 
w Koninie i podaje do wiadomości na stronie internetowej ACJ co najmniej jeden 
miesiąc przed egzaminem.  
 

2. Egzaminy językowe przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez 
Dyrektora ACJ. 
 

3. W skład komisji wchodzą dwaj lektorzy ACJ oraz jeden wykładowca z Wydziału 
Filologicznego.  
 

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą rekrutować się spośród lektorów 
prowadzących kursy językowe.  
 

5. Egzamin jest kodowany i składa się każdorazowo z: 
1) części pisemnej obejmującej 4 komponenty: test leksykalno-gramatyczny, 
rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego, krótką formę pisemną 
2)  części ustnej obejmującej wypowiedź na wylosowany temat oraz dyskusję.  
 

6. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest osiągnięcie co najmniej 60% 
z egzaminu pisemnego.   
 

7. Egzamin uważany jest jako zdany, jeżeli zdający uzyskał średnią z obu części 
egzaminu na poziomie co najmniej 60%.  
 

8. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor ACJ wystawia w ciągu jednego tygodnia od 
jego zakończenia zaświadczenie będące podstawą ubiegania się o dodatek 
motywacyjny z tytułu znajomości języka obcego.   
 

9. Powyższe zaświadczenie obowiązuje przez okres jednego roku.  
 

10. Po upływie roku od zdania egzaminu pracownik może potwierdzić swoją znajomość 
języka podchodząc do kolejnego egzaminu na właściwym dla jego stanowiska 
poziomie lub wyższym.  

 
 

 


