
Centrum Językowe PŁ  
Terminy zaliczeń semestr letni 2021/22 

 
STUDIA STACJONARNE 

 
Terminy testów końcowych: ostatnie zajęcia w semestrze 

grupy środa-czwartek 8-9 czerwca 
grupy piątkowe 15 czerwca   

grupy pon.-wtorek 20-21 czerwca 

 
HARMONOGRAM SESJI  

CENTRALNA POPRAWA TESTÓW KOŃCOWYCH 
 

 SEMESTR II 
             wszystkie wydziały 

SEMESTR IV 
   wszystkie wydziały 

SEMESTR VI 
język techniczny 

01.07.2022 (piątek.)  
zapisy do 27.06.2022 

                        godz. 12.00 godz. 13.30 godz. 15.00 
 

12.09.2022 (pon.) 
zapisy do 07.09.2022 

godz. 12.00 godz. 13.30 godz. 15.00 

 Czas trwania kolokwiów 
do 60 min. * 

Czas trwania kolokwiów 
do 60 minut 

Czas trwania kolokwiów 
do 60 minut 

 
*grupy 60 h IFE inne języki – do 90 min.  

EGZAMINY - STUDIA STACJONARNE 
                                                                                                               

IFE SEMESTR IV (poprawa egzaminu AEE3 z sem. III) 
 

30.06.2021 (czwartek)  
zapisy do 27.06.2022 

Egzamin pisemny - godz. 09.00-10.30 
Egzamin ustny - godz. 12.00-14.00 

13.09.2021 (wt.) 
zapisy 28.06-11.09.2022 

Egzamin pisemny - godz. 09.00-10.30 
Egzamin ustny - godz. 12.00-14.00 

 
 



 
WSZYSTKIE WYDZIAŁY (poza IFE) 

Egzamin z języka obcego ma formę ustną i zawiera komponent leksykalno-gramatyczny. Obowiązuje zapis przez platformę WIKAMP  

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2, student może dwa razy przystąpić do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz dwukrotnie w sesji egzaminacyjnej 
w kolejnym semestrze. W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jeden z dwóch przysługujących mu terminów w bieżącej sesji.  
 

Termin  Egzamin  

1.  

 22 czerwca 2022 (środa)  

 godz. 9.00-13.00 

  certyfikacja B2: j. angielski 

  certyfikacja C1: j. angielski  

  certyfikacja po bloku A2E, B1E, B2E, C1E (wszystkie języki) 

 23 czerwca 2022 (czwartek)  

 godz. 9.00-13.00 

 certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki  

 certyfikacja C1: j. angielski  

Zapisy do 19.06.2022   

2.  

 29 czerwca 2022 (środa) 

 godz. 9.00-13.00 

  certyfikacja B2: j. angielski 

  certyfikacja C1: j. angielski 

  certyfikacja po bloku A2E, B1E, B2E, C1E (wszystkie języki)  

 30 czerwca 2022 (czwartek)  

 godz. 9.00-13.00 

 certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki  

 certyfikacja C1: j. angielski  

  

Zapisy 20.06.22-26.06.2022   

3.  

 14 września 2022 (środa)  

 godz. 9.00-13.00 

  certyfikacja B2: j. angielski 

  certyfikacja C1: j. angielski 

  certyfikacja po bloku A2E, B1E, B2E, C1E (wszystkie języki)  

 15 września 2022 (czwartek) 

 godz. 9.00-13.00 

 certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki  

 certyfikacja C1: j. angielski  

  

Zapisy 27.06.22-11.09.2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terminy zaliczeń semestr letni 2021/22 
STUDIA NIESTACJONARNE 

Terminy testów końcowych: ostatnie zajęcia w semestrze 
11.06.22 

HARMONOGRAM SESJI  
CENTRALNA POPRAWA TESTÓW KOŃCOWYCH 

 
 SEMESTR II  

             wszystkie wydziały 
SEMESTR IV 

   wszystkie wydziały 
SEMESTR VI 

język techniczny 

02.07.2022 (sobota)  
zapisy do 29.06.2022 

                        godz. 08.00 godz. 08.00 
 

godz. 08.00 
 

17.09.2022 (sobota) 
zapisy 30.06 -14.09.2022 

godz. 08.00 godz. 08.00 godz. 08.00 

 Czas trwania kolokwiów 
do 60 min. 

Czas trwania kolokwiów 
do 60 minut 

Czas trwania kolokwiów 
do 60 minut 

 
 

EGZAMINY - STUDIA NIESTACJONARNE 
Egzamin z języka obcego ma formę ustną i zawiera komponent leksykalno-gramatyczny. Obowiązuje zapis przez platformę WIKAMP  

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2, student może dwa razy przystąpić do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz dwukrotnie w sesji egzaminacyjnej 
w kolejnym semestrze. W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jeden z dwóch przysługujących mu terminów w bieżącej sesji.  

 
 

Egzamin 

02 lipca 2022 (sobota)  

godz. 10.00-12.30 

  certyfikacja B2: j. angielski  

  certyfikacja C1: j. angielski  

godz. 13.00-15:30 

  certyfikacja B2: j. angielski  

  certyfikacja C1: j. angielski  

  certyfikacja po bloku B2E, C1E 

  certyfikacja po bloku B2.2k, C1.2 

 17 września 2022 (sobota)  

 godz. 10.00-12.30 

 certyfikacja B2: j. angielski  

 certyfikacja C1: j. angielski  

 godz. 13.00-15:30 

 certyfikacja B2: j. angielski  

 certyfikacja C1: j. angielski  

 certyfikacja po bloku B2E, C1E 

 certyfikacja po bloku B2.2k, C1.2 

Zapisy do 29.06.2022 Zapisy od 02.07- 14.09.2022 


