
 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 11/2022 

Senatu Akademii Sztuki Wojennej 

z dnia 16 marca 2022 r. 

 

w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Akademii Sztuki Wojennej 

 

    Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 31 ust. 2a i art. 192  

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 29 Statutu Akademii Sztuki 

Wojennej zatwierdzonego decyzją Nr 353/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia  

19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Sztuki Wojennej, na 

wniosek Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej – Przewodniczącego Senatu, 

uchwala, co następuje: 

1. Senat Akademii Sztuki Wojennej określa sposób postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały odbyło się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

3. Traci moc uchwała nr 98/2020 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Akademii Sztuki Wojennej. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Senat Akademii Sztuki Wojennej uchwałę przyjął / odrzucił 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

      gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 
 
 
 
 
 
 

 

AKADEMIASZTUKI WOJENNEJ 

S E N A T 
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Załącznik do Uchwały nr 11/2022 
Senatu Akademii Sztuki Wojennej 

z dnia 16 marca 2022 r. 
 
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA  

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 
 
 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Użyte w „Sposobie postępowania…” określenia oznaczają:  

1. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) – dalej ustawa; 

2. Rada Dyscypliny Naukowej – organ właściwej dyscypliny naukowej powołany przez 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej prowadzący postępowanie 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora – dalej Rada dyscypliny; 

3. Kandydat do stopnia doktora – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego 

doktora – dalej kandydat; 

4. Promotor rozprawy doktorskiej – osoba sprawująca opiekę naukową nad 

kandydatem – dalej promotor; 

 

§2 

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzi Rada dyscypliny, 

z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 Statutu Akademii Sztuki Wojennej. 

 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora Rada dyscypliny powołuje komisję weryfikacyjną i komisję doktorską . 

2. Posiedzenia komisji weryfikacyjnej i doktorskiej mogą być przeprowadzane poza 

siedzibą Akademii przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzeń w czasie rzeczywistym między ich uczestnikami; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzeń mogą wypowiadać się w jej toku; 

 – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

3. Uchwały komisji podjęte w czasie posiedzeń przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej podpisuje jej przewodniczący. 

4. Uchwały, postanowienia i decyzje Rady dyscypliny w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora podpisuje jej przewodniczący. 
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Wyznaczanie promotora 

 

§ 4 

1. Promotor oraz promotor pomocniczy (jeśli istnieje uzasadniona potrzeba jego 

powołania), są powoływani przez Radę dyscypliny w trybie uchwały na wniosek 

kandydata w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy liczby członków Rady dyscypliny. 

2. Do wniosku o wyznaczenie promotora kandydat dołącza: 

1) propozycję osoby promotora (promotorów) lub promotora pomocniczego; 

2) dyplom stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera lub tytułu równorzędnego, lub dyplom ukończenia studiów za 

granicą dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, 

w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, 

lub dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, uznany za równoważny 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu; 

3) kwestionariusz osobowy; 

4) życiorys; 

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat 

ubiegał się o nadanie stopnia doktora; 

6) oświadczenie kandydata o przejęciu płatności za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym 

lub oświadczenie pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

3. Rada dyscypliny po rozpatrzeniu wniosku kandydata może odmówić powołania 

promotora (promotorów) lub promotora pomocniczego. Kandydat w takiej sytuacji 

może złożyć ponowny wniosek ze wskazaniem innego kandydata na promotora 

(promotorów) lub promotora pomocniczego. 

4. Promotor z chwilą powołania sprawuje formalną opiekę nad kandydatem. 

5. Na promotora powołuje się osobę spełniającą wymagania określone w art. 190 ust. 

4 i 6 ustawy. 

6. Promotor powinien reprezentować dyscyplinę naukową lub wykazać się 

dorobkiem naukowym uznanym za reprezentatywny dla dyscypliny naukowej, 

w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora. 

7. W przypadku, gdy tematyka rozprawy doktorskiej obejmuje zagadnienia 

mieszczące się w kilku dyscyplinach naukowych lub gdy postępowanie w sprawie 

nadania stopnia doktora jest prowadzone wspólnie z inną uczelnią, w tym 

zagraniczną może zostać powołany kolejny promotor. Wtedy kolejny promotor 

może reprezentować inną dyscyplinę naukową lub wykazywać się innym 

dorobkiem naukowym uznanym za reprezentatywny, niż te określone w ust. 6. 

8. Kandydat dokonuje wstępnego wyboru promotora spośród osób spełniających 

wymagania ustawy będących pracownikami Akademii. 

9. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady dyscypliny na promotora może 

zostać powołana osoba spełniająca wymagania ustawy nie będąca pracownikiem 

Akademii. 
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10. Promotorem może być osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 190 ust. 

4 ustawy, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni i posiada znaczące 

osiągnięcia naukowe związane z zagadnieniami naukowymi, których dotyczy 

rozprawa doktorska, zweryfikowane przez Radę dyscypliny. 

11. Rada dyscypliny, na uzasadniony wniosek kandydata lub promotora powołuje 

innego promotora z zachowaniem wymagań określonych w ust. 5–10. 

 

§ 5 

1. Na promotora pomocniczego powołuje się osobę spełniającą wymagania 

określone w art. 190 ust. 4 ustawy. 

2. Promotor pomocniczy powinien wykazać się dorobkiem naukowym lub obszarem 

naukowych zainteresowań związanym z zagadnieniami, których dotyczy rozprawa 

doktorska. 

3. W przypadku, kiedy promotor pomocniczy w trakcie trwania opieki nad 

kandydatem uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadal sprawuje funkcję do 

czasu zakończenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

4. Rada dyscypliny, na uzasadniony wniosek kandydata, promotora lub promotora 

pomocniczego powołuje innego promotora pomocniczego z zachowaniem 

wymagań określonych w ust. 1–3. 

 

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

§ 6 

1. Kandydat będący absolwentem studiów doktoranckich rozpoczętych nie wcześniej 

niż w roku akademickim 2015/2016, który nie otworzył przewodu doktorskiego oraz 

uczestnikiem lub absolwentem szkoły doktorskiej nie podlega weryfikacji 

uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (8 PRK). 

2. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym 

podlega weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 PRK. 

3. Weryfikacji uzyskania przez kandydata efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK dokonuje komisja weryfikacyjna powoływana przez Radę 

dyscypliny. 

4. Komisja w czasie weryfikacji dąży do ustalenia rzeczywistego poziomu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze weryfikowanej dyscypliny 

naukowej. Sprawdzenie wiedzy w zakresie danej dyscypliny oraz jej metodologii 

odbywa się w formie egzaminu ustnego. Dopuszczalna jest również forma 

mieszana z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi weryfikacji wiedzy. Ustalenie 

umiejętności i kompetencji społecznych prowadzi się poprzez ocenę 

zadeklarowanych w wypełnionej przez kandydata ankiecie osiągnięć i wysłuchanie 

dodatkowych wyjaśnień kandydata w tej sprawie. 
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5. W skład komisji weryfikacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby posiadające tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej, 

w której kandydat wnioskuje o nadanie stopnia doktora.  

6. Skład komisji weryfikacyjnej, w tym jej przewodniczącego proponuje 

przewodniczący Rady dyscypliny. 

7. W posiedzeniach komisji weryfikacyjnej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, 

osoby zaproszone przez przewodniczącego tej komisji, w tym eksperci niebędący 

członkami Rady dyscypliny. 

8. Dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości 

językowej B2 weryfikuje kierownik Studium Języków Obcych na podstawie wykazu 

certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (załącznik 

1). W uzasadnionych przypadkach, gdy przedstawiony przez kandydata dokument  

nie znajduje się na wykazie certyfikatów kierownik Studium Języków Obcych 

dokonuje indywidualnej weryfikacji, przedstawiając jednoznaczne potwierdzenie. 

9. W przypadku niezaliczenia uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK kandydatowi przysługuje prawo ponownego, dwukrotnego 

podejścia do weryfikacji, jednak nie wcześniej niż miesiąc po otrzymaniu uchwały 

o negatywnej ocenie weryfikacji. 

10. Głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez komisję weryfikacyjną są 

prowadzone w trybie jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. 

 

Wszczęcie i przebieg postępowania 

 

§ 7 

1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Radę 

dyscypliny inicjowane jest złożeniem przez kandydata wniosku o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Sekretariacie Rad Dyscyplin 

Naukowych (SRDN). 

2. Sekretarz Rady dyscypliny dokonuje sprawdzenia poprawności treści wniosku 

oraz kompletności załączonej dokumentacji. W przypadku braku kompletu 

dokumentów wnosi do kandydata o ich uzupełnienie. 

3. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

kandydat dołącza: 

1) pozytywną ocenę weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK; 

2) potwierdzony przez kierownika Studium Języków Obcych certyfikat lub 

dyplom ukończenia studiów, potwierdzające znajomość nowożytnego języka 

obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

3) wykaz dorobku zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt 3 

ustawy; 

4) oświadczenia współautorów publikacji wieloautorskich o procentowym 

udziale w opracowaniu publikacji naukowej, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 10; 
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5) rozprawę doktorską w wymaganej liczbie egzemplarzy, streszczenie 

w języku angielskim (od 1200 do 2000 słów formatu A 4) oraz w języku 

angielskim i polskim, jeżeli rozprawa doktorska była przygotowana w języku 

obcym – wersje papierowe i elektroniczne; 

6) podpisany przez kandydata projekt umowy dotyczącej opłaty kosztów 

postępowania doktorskiego; 

7) potwierdzenie promotora o sprawdzeniu zgodności i wymaganej jakości 

składanych dokumentów z regulacjami prawnymi; 

8) pozytywną opinię promotora; 

9) raport z badania rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym. 

4. W przypadku, gdy kandydat nie spełnia wymagań określonych w art.186 ust. 1 pkt 

1-3 albo ust. 2 ustawy Rada dyscypliny odmawia wszczęcia postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora w drodze postanowienia. 

 

§ 8 

1. Rada dyscypliny na wniosek jej przewodniczącego powołuje w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

członków Rady komisję doktorską w składzie: 

1) przewodniczący – osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, 

prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny 

naukowej;  

2) 3 recenzentów; 

3) promotor; 

4) promotor pomocniczy, jeśli był powołany – bez prawa głosu w głosowaniach. 

2. Rada dyscypliny może powołać do 3 dodatkowych członków komisji doktorskiej 

spośród osób posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie 

danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadzących działalność naukową lub 

dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej. 

3. Do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący Rady 

dyscypliny wyznacza sekretarza komisji doktorskiej z SRDN. 

4. Czynności administracyjne związane z pracą komisji doktorskiej realizuje SRDN. 

5. Przewodniczący komisji doktorskiej dokonuje oceny poprawności sporządzonych 

recenzji w odniesieniu do kryteriów zawartych w umowie z recenzentem, 

a w przypadku ich wadliwości wnioskuje do przewodniczącego Rady dyscypliny 

o spowodowanie ich korekty. 

6. Do kompetencji komisji doktorskiej należy: 

1) weryfikacja spełnienia dodatkowych wymagań zawartych w § 11; 

2) rozstrzygnięcie w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie 

jej do publicznej obrony oraz przygotowanie rekomendacji w tej sprawie wraz 

z uzasadnieniem dla Rady dyscypliny; 
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3) przeprowadzenie i przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz 

rekomendowanie wraz z uzasadnieniem Radzie dyscypliny rozstrzygnięcia 

w przedmiocie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora. 

7. Komisja doktorska podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 

w głosowaniach jawnych. Z posiedzeń komisji doktorskiej sporządza się uchwały, 

protokoły z głosowań i sprawozdania z obrony rozprawy doktorskiej, które jej 

przewodniczący prezentuje na posiedzeniu Rady dyscypliny. 

8. Rada dyscypliny na wniosek jej przewodniczącego powołuje uchwałą w głosowaniu 

tajnym recenzentów spośród osób spełniających warunki określone w art. 190 ust. 

2, 4 i 5 ustawy, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków Rady. 

 

§ 9 

1. Rada dyscypliny dopuszcza lub odmawia dopuszczenia do obrony rozprawy 

doktorskiej w drodze postanowienia. 

2. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej uwarunkowane jest uzyskaniem co 

najmniej 2 pozytywnych recenzji oraz spełnieniem wymagań określonych § 11. 

3. W przypadku dopuszczenia rozprawy doktorskiej do obrony przez Radę dyscypliny 

przewodniczący komisji doktorskiej w porozumieniu z kandydatem oraz członkami 

komisji wyznacza termin przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, nie 

krótszy niż 30 dni od dnia udostępnienia rozprawy doktorskiej wraz z jej 

streszczeniem oraz recenzjami w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii oraz 

nie krótszy niż 10 dni od przewidywanego terminu powiadomienia sekretarza Rady 

dyscypliny o tym fakcie. Sekretarz Rady dyscypliny niezwłocznie powiadamia 

o terminie obrony rozprawy doktorskiej interesariuszy zewnętrznych, używając 

aktualnie obowiązujących kanałów komunikacji publicznej. 

4. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty. 

5. W obronie rozprawy doktorskiej uczestniczą: komisja doktorska, kandydat, 

sekretarz komisji doktorskiej oraz audytorium. Podczas obrony może być 

nieobecny jeden z recenzentów, jeden z dodatkowych członków komisji oraz 

audytorium. 

6. W przypadku obrony z użyciem środków komunikacji elektronicznej osoby 

zainteresowane wzięciem w niej udziału winny zgłosić swój zamiar do sekretariatu 

Rady dyscypliny nie później niż 2 dni przed planowanym terminem obrony. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej składa się z części jawnej i niejawnej: 

1) w części jawnej – promotor prezentuje sylwetkę i osiągnięcia kandydata, 

kandydat przedstawia referat na temat bronionej rozprawy doktorskiej, 

recenzenci prezentują recenzje, kandydat udziela odpowiedzi na pytania lub 

uwagi zawarte w recenzjach oraz na pytania uczestników obrony;  

2) w części niejawnej – komisja ocenia przebieg obrony i podejmuje 

w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów uchwałę w sprawie 

przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i rekomendacji do Rady dyscypliny 

o nadanie lub odmowie nadania stopnia naukowego. 
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7. Rada dyscypliny na wniosek komisji doktorskiej nadaje lub odmawia nadania 

stopnia doktora w drodze decyzji w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

 

Weryfikacja publikacji wieloautorskich 

 

§ 10 

1. W przypadku, gdy kandydat wykazuje się dorobkiem publikacyjnym (niezbędnym 

do nadania stopnia doktora) opartym o publikacje wieloautorskie, wymaga się od 

niego oświadczenia współautora (współautorów) o procentowym udziale w danej 

publikacji. 

2. Wymaganie dotyczy współautorskich monografii i rozdziałów w monografii oraz 

artykułów naukowych ujętych odpowiednio w wykazie wydawnictw i w wykazie 

czasopism opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

stosownych komunikatach. Wymaganie uznaje się za spełniony jeżeli suma 

procentowego udziału kandydata w poszczególnych rodzajach publikacji wynosi 

co najmniej 100%. 

 

Dodatkowe (pozaustawowe) wymagania nadania stopnia doktora 

 

§ 11 

Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej wiąże się z wykazaniem przez 

kandydata potwierdzonego, aktywnego uczestnictwa (wystąpienia) podczas 

konferencji naukowej o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. 

 

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

w trybie eksternistycznym 

 

§ 12 

1. Za postępowanie w sprawia nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym 

pobierana jest w Akademii opłata. 

2. Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora nie przekracza kosztów postępowania uwzględniających w szczególności: 

koszty wynagrodzeń promotora (promotorów), promotora pomocniczego (jeżeli był 

powołany) i recenzentów, oraz kosztów ogólnouczelnianych. 

3. Szczegółowy sposób naliczania opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora wraz z wzorami dokumentów (umów) określa odrębne zarządzenie 

Rektora–Komendanta Akademii. 

4. Z opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym zwalnia się nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii 

na podstawowym miejscu pracy. 

5. Rektor–Komendant Akademii, na uzasadniony wniosek kandydata, może go 

zwolnić z opłat (w całości lub części) za przeprowadzenie postępowania w sprawie 
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nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Każdy przypadek rozstrzygany 

jest indywidualnie. 

 

§ 13 

Rada dyscypliny w uzgodnieniu z prorektorem ds. naukowych przygotowuje 

szczegółowy zakres czynności w postępowaniu weryfikacyjnym oraz w sprawie 

nadania stopnia doktora, zawarty w Regulaminie Rady Dyscypliny. 
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Załącznik 1 
do Sposobu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora 
w Akademii Sztuki Wojennej 

 

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO 

 

1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę 

Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.  

2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 

w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) –Europejski 

system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 

(ESOKJ)”:  

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language 

Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), 

ALTE Level 5 (C2), w szczegolności:  

a) First Certificate in English (FCE), Certificate 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 International Business and Trade (CEIBT),  

b) Diplome d'Etude en Langue Francaise (DELF) (B2), Diplome Approfondi de 

Langue Francaise (DALF) (C1), Diplome Approfondi de Langue Francaise 

(DALF) (C2); Test de Connaissance du Francais (TCF), poziomy 4 (B2), 5 

(C1), 6 (C2); Diplome de Langue Francaise (DL) (B2), Diplome Superieur 

Langue et Culture Francaises (DSLCF), Diplome Superieur d'Etudes 

Francaises Modernes (DS) (C1), Diplome de Hautes Etudes Francaises 

(DHEF) (C2),  

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fur den Beruf 

(ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale 

Mittelstufenprufung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale 

Mittelstufenprufung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) (C2), 

Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprufung)(ZOP), Kleines 

Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom 

(GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom 

(GDS),  

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di 

Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza 

della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A 

(C1),  

e) Los Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de 

Espanol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espanol Nivel C1, El Diploma 

de Espanol Nivel C2 (Superior),  
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f) Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira (DIPLE) (B2), 

Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira (DAPLE) (C1), 

Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira (DUPLE) (C2), 

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) – 

Profiel 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 Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic 

Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) 

(B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),  

h) Prove i Dansk 3 (B2), Studieproven (C1),  

i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie 

średniozaawansowanym/ Certificate of Slovene on the Intermediate Level 

(B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie 

zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1).  

2) certyfikaty następujących instytucji:  

a) Educational Testing Service (ETS) – w szczegolności 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 Spoken English (TSE); Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based 

Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English 

(TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of 

English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt; 

Test de Francais International (TFI) – co najmniej 605 pkt,  

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern 

Languages (ECL),  

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications 

Institute – w szczegolności certyfikaty: English for Speakers of Other 

Languages (ESOL) – First Class Pass at Intermediate Level, Higher 

Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of 

Other Languages (IESOL) – poziom „Communicator”, poziom „Expert”, 

poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International 

(reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & 

Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL 

International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; 

Spoken English Test (SET) for Business – Stage B poziom „Communicator”, 

Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business 

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

Level 2,  
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d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w 

szczególności certyfikaty: LondonTests of English, Level 3 (Edexcel Level 

1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 

(Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of 

English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),  

e) Education Development International (EDI), London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations Board – w szczególności certyfikaty: 

London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English 

for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business 

Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) 

– Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London 

Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for 

Tourism Level 2 – poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”, 

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS 

Australia – w szczególności certyfikaty: International English Language 

Testing System IELTS – powyżej 6 pkt,  

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) – w szczegolności 

certyfikaty: Diplome de Francais des Affaires 1er degre (DFA 1) (B2), 

Diplome de Francais Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplome de Francais 

des Daffaires 2eme degre (DFA 2) (C1), Diplome de Francais Professionnel 

(DFP) Affaires C1,  

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl 

Duisberg Centren (CDC) – w szczególności certyfikat Prufung 

Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),  

i) Kultusministerkonferenz (KMK) – w szczegolności certyfikat Deutsches 

Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Lander – KMK (B2/C1),  

j) Osterreich Institut, Prufungszentren des Osterreichischen Sprachdiploms 

fur Deutsch (OSD) – w szczególności certyfikaty: Osterreichisches 

Sprachdiplom fur Deutsch als Fremdsprache (OSD) – B2 Mittelstufe 

Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache 

Deutsch (C2),  

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),  

l) Societa Dante Alighieri – w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, 

PLIDA C2,  

m)Universita degli Studi Roma Tre – w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT 

(C2),  

n) Universita per Stranieri di Siena – w szczególności certyfikaty: 

Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione 

d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano 

come Lingua Straniera CILS Quattro C2,  

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina,  
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p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, 

Research and Innovation,  

q) Univerzita Karlova v Praze,  

r) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Filozoficka fakulta Studia Academica 

Slovaca – centrum pre slovenčinuako cudzi jazyk,  

s) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelavania; Ustav 

jazykovej a odbornej pripravy zahraničnych študentov,  

t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej 

Uniwersytetu Warszawskiego;  

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – w szczególności 

certyfikaty: B2 Certificate in English – advantage, B2 Certificate in English for 

Business Purposes – advantage, Certificate in English for Technical Purposes 

(B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc 

English C1; Certificat Superieur de Francais (B2), telc Francais B2; Zertifikat 

Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fur den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 

Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espanol para 

Relaciones Profesionales (B2), telc Espanol B2; Certificato Superiore 

d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык 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 1 (Advance). 

5. Dyplomy ukończenia:  

1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;  

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;  

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

4) studiów wyższych wydane po 15.01.2016 r. 

6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu 

naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki – uznaje się język wykładowy 

instytucji prowadzącej kształcenie.  

7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów 

podyplomowych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język 

wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.  

8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – 

uznaje się język wykładowy.  

9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).  

10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).  

11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:  

1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;  
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2) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, 

Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu 

Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki 

Morskiej;  

3) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 2+2+2+2+według STANAG 6001 

lub wyższy. 

12. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.  

13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza 

przysięgłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej. 


