
Uwaga!
l(oszty przewodu doktorsl<iego dla osób spoza Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pokrywa jednostka zatrudniająca
osobę ubiegającą się o nadanie stopnia dol<tora habilitowanego lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w
umowie zawartej z jednostl<ą przeprowadzającą przewód dol<torsl<i,

TRYB PRZEPROWADZANlA IZYNNOStl W PRZEWODAcH DOKTORSl(lcH

Stopień dol<tora jest nadawanyw drodze przewodu doktorskiego, w5zczęteqo na wniosel< osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
Warunkiem wszczęcia przewodu dol<torsl<iego.jest publiczna prezentacja dzieła artystycznego lub pro.jektowego.

przewody do|<torskie mogą być przeprowadzane wspólnie w za|<resie jednej lub kilku dyscypIin na podstawie porozumienia rady jednostek

organizacyjnych, posiadających uprawnienia do nadawania 5topnia doktora w za|<resie, w których jest przeprowadzany przewód doktorsl<i,

l. Wrliosek do Dziekana.jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego

1, Wniosek osoby ubieqającej się o nadanie 5topnia doktora
zwanej,,l(andydatem" o wszczęcie przewodu doktorsl<iego

2, Kwestionariuszosobowy

], l(sero dowodu osobistego

Poświadczona przez jednostkę organizacyjną wybraną do
przeprowadzenia przewodu do|<torskiego l<opia do|<umentu
poświadczająca posiadanie tytułu zawodowego magistra,
magistra inzyniera lub inny równorzędny

W szczeqólnych przypadkach, uzasadnionych najwyzszą ja|<ością

osiągnięć artystvcznych, stopień dol<tora mozna nadać osobie
będącej:

1) studentem, l<tóry ukończył trzeci rok jednolitych
studiów magisterskich albo

2) abso|wentem studiów pierwszego stopnia, który
posiada tytuł zawodowy Iicencjata, inzyniera lub
równ orzęd ny

i beneficjentem programu,,Diamentowy 6rant" ustanowioneqo
przez ministra właściweqo do spraw nau|<i oraz spełniła warunki
określone w art, 12 u5t. 1 pkt, ż-4 i ust7 oraz art. 'l3,

5, Propozycja tematu i |<oncepcję rozprawy doktorsl<iej,

ze ws|<azaniem obszaru wiedzy, dziedziny idyscypIiny
artystycznej, w zal<resie których ma być otwarty przewód

doktorski oraz dyscypIiny dodatl<owej

5, Propozycja osoby do pełnienia funl<c.ji promotora, promotora
pom oc n iczego

Promotorem w przewodzie moze być osoba posiada.jąca tytuł
profesora Iub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej
lu b pokrewne.j dyscypIiny artystycznej,
Promotorem pomocniczym w przewodzie dol<torskim, może być
osoba posiadająca 5topień doktora w zakresie danej lub
po|<rewnej dyscypIiny artystycznej inie posiadająca uprawnień do
pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktors|<im,
Promotor pomocniczy pełni jstotną funkcję pomocniczą
w opiece nad doktorantem, w tym w szczegó|ności w procesie
pIanowania badań, ich realizacji i analizy wVników,

7, Wy|<az dorobku artystyczneqo wraz z odpowiednim zapisem
dzieł artystycznych ze względu na rodza) dzieła
i dokumentację ich publicznej prezentacji oraz informację
o działalności popularvzującej naukę lub sztukę,

8, Informacja o przebiegu przewodu do|<torskiego, jezeIi

doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora
w tej samej dyscyplinie artystycznej

9, W przypad|<u posiadania, |<opię certyfikatu potwierdzająrego
znajomość nowożytnego języka obcego, Kandydat, l<tóry

przedstawił certyfikat jest zwolniony z egzaminu
doktors|<ieqo w zakresie nowożytnego języka obcego.

10, Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy
doktors|<iej w innym 1ęzyl<u niżjęzyk poIski (wymagana zgoda
RW)

Rozprawa do|<torska przygotowana w języku obcym powinna być

0patrzona streszczeniem w ]ęzyl<u polskim

Uwaqa: [ała dokumentacja w tZterech eqzempIarzach

ll. Pierwsza Rada Wydziału

1, 0dcZytanie wniosku l(andydata



2, Zapoznanie Rady Wydziału z działaInością artystyrzną |ub

projel<tową oraz z jej dokumentacją

3, Dyskusja z udziałem kandydata

4. Przedstawienie tematu i l<oncepcji rozprawy doktorskiej Rozprawa dol<tors|<a przygotowywana pod opieką promotora
powinna stanowić oryginalne dol<onanie artystyczne oraz
wy|<azywać ogólną wiedzę teoretyczną l<andydata w danej
dyscyplinie artystvtznej oaz umiejętność samodzielnego
prowadzenia praty artystycznej, Rozprawę do|(tor5ką moze
stanowić praca projektowa, l<onstrul<cyjna, technoloqiczna lub
artystyczna. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie ma formy
pisemnej powinna być opatrzona 0pisem w języku polsl<im.
Rozprawa doktorsl<a powinna być opatrzona stre5zczeniem
w języku polskim i angiels|<im, Streszczenie rozprawy dol<torskiej
łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej
sz|<oły wyższej. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza
się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu
rozprawy dol<torskiej, a recenzje w dniu ich przekazania pżez
recenzentów. Streszczenie rozprawy doktorsl<iej i recenzje
podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przel<azuje
się niezwłocznie po ich złozeniu do Centralnej |(omis.ii w celu ich
opublikowania w Biuletynie lnformacji Publicznej,

5, Dyskusja w przypadku zastrzeżeń co do propozycji tematu
i koncepcji pracy doktorskiej

5 Powołaniekomisji5krutacVjnej

] Tajne głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu
dokto rs |<iego

8. Przyjęcie uchwały Rady Wydziału w sprawie wszczęcia
przewodu doktorskiego

9, Zaproponowanie promotora, a ta|(ze promotora
pomocniczepo w przvpad|<u iego udziału

']0, Ta.jne głosowanie w sprawie WyZnaczenia promotora,
a takze promotora pomocniczego

11. Przyjęcie uchwały Rady Wydziału w sprawie w5zczęcia
przewodu doktorskieqo iwyznaczeniu promotora, a ta|(ze
promOtora pomocniczego

12. Rada jednostki orqanizacyjnej, na wniosek Przewodniczącego
Rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch
retenzentów spośród o5ób zatrudnionych w szkole wyzszej Iub
jednostce orqanizacyjnej innej niz ta, której pracownil<iem jest
osoba ubiegająca się o nadanie 5topnia doktora i niebędących
członkami rady jednostl<i orqanizacyjnej przeprowadzającej
przewód.
Retenzentem może być osoba posiadająca tytul profesora Iub

stopień doktora habiIitowanego w za|<resie danej lub pol<rewne.j

dyscypliny artystytznej lub osoba, prowadząca działalność
naukową lub dyda|<tyczną w zakresie danej lub po|<rewnej
dyscypliny artystycznej,

13, Tajne głosowanie w 5prawie wyznaczenia retenzentów

14, Przyjęcie uchwały Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
rece nze ntów

'l5. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów
dokto rs kic h

Egzaminy doktorsl<ie są przeprowadzane w zal<re5ie:

1, dyscypIiny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy
do|<torsl<iej - w składzie co najmniej czterech osób
posiadających tytuł profesora w zal<resie dziedzirty sztuki do
której nalezy ta dyscyplina arty5tyczna lub stopień doktora
habiIitowanego w zakresie tej dyscypliny artystytznej, w tym
prOmOtOra

2, dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób,
z których co najmniej jedna posiada tytuł profe5ora w zal(re5ie
dziedziny sztul(i do której nalezy ta dyscyplina artyStytzna lub
stopień doktora habilitowanego w zal<resie tej dyscypliny
a rty5tycZ n ej

3, nowozytnego języka obceqo - w 5kładzie co najmniej trzech
osób, z l<tórvch co najmniej jedna naucza teqo języka w szkoIe

Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału
przeprowadzającą przewód dol<torski kandydat składa egzaminy
doktorskie, Termin ustaIa Dziel<an w porozumieniu z komis.jami,

Jezeli l(andydat do stopnia do|<tora w wyznaczonym terminie nie
przy5tąpi do egzaminów doktorskich, rada jednostl<i

organizacyjnej przeprowadzającej przewód może podjąć uchwałę
o Zamkniętiu przewodu doktorsl<iego,
W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich
rada .jednostl<i organizacyjnej przeprowadzającej przewód, na
wniosek doktoranta, moze wyrazić zgodę na powtórne jego
złozenie, nie wcześniej jednak niz po upływie trzech miesięcy od
dnia przvstąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej
niż raz,



wyższej, a pozostałe posjadają stopień co najmniej doktora

16. Rada Wydziału moze powołać do przyjęcia rozprawv
doktorsl<iej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz
przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję, zwaną
dalej,,komisją doktorską", złożoną z:
. członków rady posiadających tytuł profesora w za|<resie

dziedziny sztuki, do |<tórej nalezy dyscypIina
podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy
doktorskiej albo pokrewna dyscypIina artystyczna, lub
stopień doktora habiIitowanego w za|<resie podstawowej
aIbo pokrewnej dyscypIiny a rtystycznej,

. recenzentówrozprawydoktorskiej,
r promOtOrÓW

17. W posiedzeniach komisji przeprowadzającej egzaminy
dol<torskie ikomisji doktorskiej moze uczestniczyć, bez prawa
qło5u, prOmotOr pomocniczy,

l l l. Złożenie rozprawv doktorskiej |(andydat prze|<łada prOmotOrOWi rOZprawę do|<tOrską WraZ
z opisem ws|<azującym zagadnienie artvstyczne, które zostało
w tej pracy przed5tawione, w postaci papierowe.j wraz z kopiami
tych do|<umentów zapi5anymi na informatycznym nośniku
danych,
Do Działu Jakości l(ształcenia i Rozwoju Kadry l(andydat składa
cztery egzemplarze rozprawy dol<torsl<iej w formie papierowej
wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielsl<im oraz
kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym
nośniku danych.

lV. Druga Rada Wydziału lub posiedzenie Komisji Doktorsl<iej

1, Przedstawienie kandydata i przypomnienietematu rOZprawy
do kto rs l<iej

2. Zapoznanie się z rozprawą doktorską

3. Zapoznanie się z opinią promotora orazzrecenzjami

4. Pytania dotyczące rozprawy doktorskiej

5, Tajne głosowanie w sprawie przyjęcia rOZprawy dOktO15kiej

i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwanej dalej ,,obroną"
Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie moze być podstawą do
ubiegania się o nadanie stopnia do|<tora w innych,jednostkach
organ izacyj nyc h

6, Zamieszczenie rozprawy do|<torskiej na stronie internetowej
uczeIni

7. Rada jednostl<i organizacyjnej albo komisja doktorsl<a

zawiadamia, na co najmnie1 10 dni przed terminem obrony,
o terminie imiejscu jej obrony inne jednostl<i organizacyjne
uprawnione do nadawania stopnia dol<tora w danej
dyscyplinie artystycznej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie
jednostki organizacyjnej,
W zawiadomieniach podaje 5ię równiez informację
o miejscu złozenia rozprawy do|<torskiej, w ceiu umozliwienia
zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu
5tre5zczenia rozprawy do|<torskiej, łącznie z recenzjami, na

Stornie internetowej,

V. Trzecia Rada Wydziału lub posiedzenie komisji dol<torskiej

0brona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organiza
recenzenta promotora i promOtOra pomocniczego

1, Rrzedstawreniekandydata

:yjnej aIbo komisli doktors|<iej z udziałem co najmniej jedneqo

2, Przedstaw
doktorskie
( p reze nt ac

enie qłównych założeń iwyników rozprawy

a wystawy i l<omentarz)

3, Przedstawienierecenzji Recenzenci przedstawiają swoje recenzje,

W przypadku nieobecności recenzenta Dziel<an Iub

p rzewod n iczący ko m i sj i doktors |<iej zarządza odczyta n i e rece nzj i,



4. Otwarcie dys|<usji z udziałem kandydata, w której mogą

zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu, Dys|<usję otwiera
izamy|<a Przewodniczący Rady Wydziału albo l<omisji

do ktors kiei
5, Powołaniekomisjisl<rutacyjnej Część niejawna

5, Tajne głosowanie w sprawie przyjęcia publicznej obrony
rozprawy dol<torskiej

tZęść niejawna

Z W przypadku qdy obronę przeprowadza komisja doktorska
przygotowuje ona projekt uchwały w sprawie nadania stopnia
doktora,

Przewodniczący komisji do|<torskiej przedstawia Radzie
Wydziału projekt uchwały komisji dol<torskiej w sprawie nadania
stopnia dol<tora, Stopień doktora nadaje Rada Wydziału,

8. Tajne głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora tzęść niejawna

Uchwała o nadaniu stopnia doktora sta.ie się prawomocna
z chwi|ą jej podlęcia
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Załączniki do rozporądzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia30 październlkażll1 r. (poz. 184ż)

Zalączniknr l

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚC NOWOZYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

l. CeĘfikat potwierdzający znajomość jęrryka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej

w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

2, CerĘfikaĘ pofwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie 82 w skali globalnej biegłości ję-

zykowej według ,,Common European Framework of Reference for Languages; learning, teaching, assessment (CEFR) -
Europejski system opisu ksźałceniajęzykowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":

l ) ceĄfikaty wydane przez insty.tucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy
ALTE Level 3 (B2), ALTE Level4 (Cl), ALTE Level 5 (C2), w szczególności:

a) First Certificate in English (FCE), Ceńificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English
(CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC)
Higher, Certificate in English for Intemational Business and Trade (CEIBT),

b) Diplóme d'Etude en Langue Frangaise (DELF) (B2), Diplóme Approfondi de Langue Franęaise (DALF) (Cl),
Diplóme Approfondi de Langue Frangaise @ArF) (C2); Test de Connaissance du Frangais (TCF), poziomy
4(B2),5 (Cl), 6 (C2); Diplóme de Langue Franęaise (DL) (B2), Diplóme Supórieur Langue et Culture Fran-

ęaises (DSLCF), Diplóme Śupćrieur d'Etudes Frangaises Modernes (DS) (Cl), Diplóme de Hautes ńtudes Fran-

ęaises (DFIEF) (C2),

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fiir den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-ZertiflkatB2,
Goethe-Zeńifikat C1, Zęntrale Mittelstufenpńfung (ZMP) (C1), Goethe-ZertifikatCL (Zentrale Mittelstufenprii-
fung) (ZMP), Zentrale Oberstufenpriifung (ZOP) (C2), Goethe-Zęrtifikat Cż (Zentrale Oberstufenpriifung)
(ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-

-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS),

d) Certificato di Conoscenza della Lingua ltaliana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua ltaliana
CELI 4 (Cl), Certificato di Conoscenzadęlla Lingua ltaliana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale

CIC A (Cl),

e) Los Diplomas de Espafrol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espafiol Nivel 82 (Intermedio),

El Diploma de Espafiol Nive| C1, El Diploma de Espańol Nivel C2 (Superior),

0 Diploma Intermódio de Portuguós Lingua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avangado de Portugu€s Lingua
Estrangeira (DAPLE) (C l ), Diploma Universitório de Portugu€s Lingua Estrangeira (DUPLE) (C2),

8) Nederlands als Vreemde TaallDutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profięl Professionele Taalvaardigheid
(PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs

(PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaar-

digheid (PAT) (ClYProfile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2II)
(B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h) Prsve i Dansk 3 (B2), Studieproven (Cl),

i) CerĘfikat majomości jęzłka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the

Intermediate Level (B2), CeĄfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of
Slovene on the Advanced Level (C1);

2) ceĘfikaty następujących ins§tucji:

a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) _ co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test

of SpokenEnglish(TSE); Testof EnglishasaForeignLanguage(TOEFL)-conajmniej 510pktwwersji Pa-

per-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o ao najmniej

50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej

700 pkt; Test de Frangais International (TFI) - co najmniej 605 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
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c) City & Guilds, Cily & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności ceńy-
fikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Inter-

mediate Levęl, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom

,,Communicator", poziom,,Expert", poziom,,Mastery"; City & Guilds Level l Ceńificate in ESOL International

(reading, writing and listening) Communicator (B2) 500l176512; CiĘ & Guilds Level2 Certif,rcate in ESOL In-

ternational (reading, writing and listening) Expert (Cl) 500/176614; CiĘ & Guilds Level 3 Certificate in ESOL
International (reading, writing and listening) Mastery GĄ 500l1767/6; Spoken English Test (SET) for Business
_ Stage B poziom ,,Communicator", Stage C poziom ,,Expert", Stage C poziom ,,Mastery"; English for Business

Communications (EBC) - Level2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności ceńyfikaty: London Tests

of English, Leve| 3 (Edexcel Level 1 Cęrtificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4
(Edexcel Level2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certifi-
cate in ESOL International),

e) Education Development lnternational (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board -
w szczególności ceĘfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) * English for
Business Level 2, English for Business Level 3, English for Businęss Level 4; London Chamber of Commerce

and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificatę for Teachers of Business English (FTBE); London
Chamber of Commercę and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom ,,Pass with
Credit", poziom ,,Pass with Distinction",

0 University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności cerĘ-
fikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,

c) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCP) - w szczególności certyfikaty: Diplóme de Frangais des

Affaires ler degrć (DFA l) (B2), Diplóme de Fran9ais Professionnel (DFP) Affaires 82, Diplóme de Frangais

des Daffaires Zćme degre (DFA 2) (Cl), Diplóme de Frangais Professionnel (DFP) Affaires Cl,

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) - w szcze,
gólności ceĘfikat Priifung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C l ),

i) Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności certyfikat Deutsches Sprachdiplom II dęr Kultusminister-
konferęnz der Lónder - KMK (BzlCl),

j) ósterreich Institut, Priifungszentren des Ósterreichischen Sprachdiploms fiir Deutsch (ÓSD) - w szczególności

certyfikaty: Ósterreichisches Sprachdiplom fiir Deutsch als Fremdsprache 1ÓSD; - B2 Mittelstufe Deutsch, Mit-
telstufe Deutsch (C1), Cl Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k) HochschuIrektorenkonferenz(HRK),

l) Societd Dante Alighieri-w szczególnościceĘfikaty:PLIDA 82, PLIDA Cl,PLIDACż,

m) Universitd degli Studi Roma Tre - w szczególności ceĄfikaty: Int.It (B2), IT (C2),

n) Universitżr per Stranieri di Siena - w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera

CILS Due Bż, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre Cl, Certifięazione d'Italiano come Lin-
gua Straniera CILS Quattro C2,

o) Państwowy Instytut JęzykaRosyjskiego im. A, S. Puszkina,

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,

q) Univerzita Karlova v Praze,

r) Univerzita Komenskóho v Bratislave; Filozofickó fakulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenćinu

ako cudzi jazyk,

s) Univerzita Komenskćho v Bratislave; Centrum d'alśieho vzd,elźtvania; Óstav jazykovej a odbornej pripravy zah,
ranićnfch śtudentov,

t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego;

telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsystęme GmbH - w szczególności ceĘfikaty,. 82 Certificate in English -
advantage,B2 Ceńificate in English for Business Purposes - advantage, Ceńificate in English for Technica| Purposes

(B2), telc English B2,telc English 82 Business, telc English 82 Technical, telc English Cl; Certificat Supórieur de

Franęais (B2), telc Frangais P.2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fi.ir den Beruf (B2) (telc Deutsch 82

5)
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Beruf), telc Deutsch B2,telc Deutsch Cl; Certificado de Espafrol para Relaciones Profesiona|es (B2), telc Espaflol

82; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano Bż;telc Pyccruż,slIr B2.

3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance).

4.Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate -
poziom l (Advance).

5. Dyplomy ukończenia:

l) studiów wyższychw zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

6, Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub Ęrrułu
w zakresie sźuki - uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej ksźałcenie.

7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów uryższych lub studiów podyplomowych za granicą lub

w Rzeczypospolitej Polskiej -uznile sięjęzyk wykładowy,jeżelijęzykiem wykładowym byłwyłączniejęzyk obcy.

8. Wydany za granicą dokument lznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uzraje się język wykładowy,

9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Dip|oma).

l0. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

|,I. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

l ) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

ż) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej

zZagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 600l.

12. Wydane przezKrajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na

wysokim stanowisku państwowym.

l3. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgĘch w Rzeczypospolitej Polskiej lub dokument po-

twierdzaiący posiadanie uprarvnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które jest stroną porozumienia o Europejskim

Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.


