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ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie odpłatnych egzaminów certyfikujących  

przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych  

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), § 20 ust. 1 Statutu AGH (uchwała  

Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

zwane dalej SJO, przeprowadza odpłatne egzaminy certyfikujące w ramach następujących 

języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego 

na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+ i C1. 

2. Do egzaminów certyfikujących, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić: 

1) pracownicy AGH; 

2) osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w AGH; 

3) studenci AGH, którzy uzyskali wcześniej zakładane efekty uczenia się zgodnie  

z obowiązującą dla danego rocznika studentów uchwałą Senatu w sprawie zasad nauki 

języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

złożyli obowiązkowy egzamin z języka obcego i dodatkowo chcieliby potwierdzić swoje 

kompetencje językowe: 

a) na poziomie wyższym niż obowiązkowy w ramach danego lektoratu,  

a nie uczestniczyli w dodatkowych bezpłatnych kursach językowych, 

b) w ramach innego języka niż obowiązkowy w ramach danego lektoratu,  

a nie uczestniczyli w dodatkowych bezpłatnych kursach językowych, 

c) w ramach języka branżowego w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych  

lub z języka obcego, innego niż obowiązkowe w ramach lektoratu na studiach 

drugiego stopnia; 

4) doktoranci AGH; 

5) studenci, doktoranci, kadra naukowo-dydaktyczna innych uczelni, przebywający na 

wymianach w ramach programów takich jak ERASMUS+, SMILE, stypendiów itp. 

§2. 

Egzaminy, o których mowa w § 1 ust. 1, są odpłatne w zależności od poziomu danego języka: 

1) egzaminy na poziomie A1 – 250 zł brutto; 

2) egzaminy na poziomie A2 – 250 zł brutto; 

3) egzaminy na poziomie B1 – 250 zł brutto; 

4) egzaminy na poziomie B2 – 300 zł brutto; 

5) egzaminy branżowe na poziomie B2+ - 350 zł brutto; 

6) egzaminy na poziomie C1 – 350 zł brutto. 

§3. 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów na egzaminy, o których mowa w §1 ust. 1, oraz 

terminy egzaminów ogłasza SJO AGH. 

2. SJO udziela informacji na temat obowiązującego dla poszczególnych egzaminów zakresu 

materiału. 

§4. 

1. Osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w §1 ust. 1, 

otrzymuje certyfikat, który jest wydawany w j. polskim. 
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2. Na wniosek osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa  

w §1 ust. 1 może być wystawiony certyfikat w języku angielskim lub w innym języku 

obcym, którego dotyczy certyfikat. 

3. Za wydanie dodatkowego certyfikatu, o którym mowa w ust. 2, pobierana jest opłata  

w wysokości 20 zł brutto. 

4. SJO AGH prowadzi ewidencję wszystkich wydanych certyfikatów. 

§5. 

1. Opłaty, o których mowa w §2 oraz w § 4 ust. 3 należy uiścić na wskazany przez Uczelnię 

rachunek bankowy. 

2. Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu, na 

wezwanie Uczelni, zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty przed planowanym 

terminem egzaminu. 

3. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę uznania wskazanego przez Uczelnię rachunku 

bankowego. 

4. Każdorazowe opóźnienie w uiszczeniu opłat lub ich dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje 

naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych za opóźnienie. 

5. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na 

skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania 

niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. 

§6. 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie odpłatnych egzaminów 

certyfikujących przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  


