
       HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ 2022/23  
                   W CENTRUM JĘZYKOWYM PŁ 

 

STUDIA STACJONARNE  
 

CENTRALNA POPRAWA KOLOKWIÓW ZALICZAJĄCYCH LEKTORAT (TESTÓW MODUŁOWYCH): 

 

semestr I - AEE1 (IFE), AEE1 (BAIŚ architektura ang.) 
10.02.2023 (pt.), godz. 10.00 (zapisy do 7.02.2023) 
24.02.2023 (pt.), godz. 10.00 (zapisy 10-21.02.2023) 

  

sem. I -    Ch. (chemia budowlana), BiNoŻ (biogospodarka) 

sem. III (2 moduł) - wszystkie wydziały+ inne języki IFE i BAIŚ (architektura ang.)  
10.02.2023 (pt.), godz. 12.00 (zapisy do 7.02.2023) 
24.02.2023 (pt.), godz. 12.00 (zapisy 10-21.02.2023) 

 

sem. II  (1 moduł) - wszystkie wydziały + inne języki IFE i BAIŚ (architektura ang.) 

sem. IV (3 moduł) - wszystkie wydziały + inne języki IFE i BAIŚ (architektura ang.) 

sem. VII  język techniczny 
10.02.2023 (pt.), godz. 14.00 (zapisy do 7.02.2023) 
24.02.2023 (pt.), godz. 14.00 (zapisy 10-21.02.2023) 

 

*Czas trwania kolokwiów – 60-75 minut 

CJ PŁ zwraca się z prośbą o umożliwienie studentom (z semestrów objętych lektoratem) zaliczenia poprawy kolokwiów w ww. terminach. 
 

 

 



                                                      EGZAMINY STUDIA STACJONARNE (po module 4E i AEE3) 
 

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2: Centrum Językowe zezwala na dwukrotne przystąpienie do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz na 

dwukrotne przystąpienie do egzaminu 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. 

 

Obowiązuje zapis na egzamin przez platformę WIKAMP  
Termin                                                                       Egzamin pisemny 

1. 

1 lutego 2023 (środa) 
1. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 
B2+: j. angielski 
C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.30-13.30 
B2: j. angielski 
B2+: j. angielski 
C1: j. angielski 

2 lutego 2023 (czwartek) 
3. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski 
B2+: j. angielski 
C1: j. angielski 

4. tura – godz. 11.30-13.30 
B2: j. angielski 
B2+: j. angielski 
C1: j. angielski 

 
Zapisy  od 18.01 do 26.01.23 

2.  

8 lutego 2023 (środa) 

1. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.30-13.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

9 lutego 2023 (czwartek) 

3. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

4. tura – godz. 11.30-13.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

Zapisy od 03.02 do 05.02.23 



3.  

22 lutego 2023 (środa) 

1. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.30-13.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

23 lutego 2023 (czwartek) 

3. tura – godz. 8.30-10.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

4. tura – godz. 11.30-13.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

Zapisy od 10.02 do 16.02.23 

 

 

        EGZAMINY STUDIA STACJONARNE ( po B2E, B1-B2_3 i C1E, B2-C1_3)  

 

Termin                                                                         Egzamin ustny 

1. 

31 stycznia 2023 (wtorek) 

1. tura – godz. 8.30-12.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

B2: j. angielski 

C1: j. angielski 

 

Zapisy od 18.01 do 26.01.23 



2. 

7 lutego 2023 (wtorek) 

1. tura – godz. 8.30-12.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

B2: j. angielski 

C1: j. angielski 

 

Zapisy od 01.02 do 05.02.23 

3. 

21 lutego 2023 (wtorek) 

1. tura – godz. 8.30-12.30 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

B2: j. angielski 

C1: j. angielski 

 

Zapisy od 08.02 do 16.02.23 

 
EGZAMINY STUDIA STACJONARNE VII semestr – termin dodatkowy ( po B2E, B1-B2_3 i C1E, B2-C1_3)  

 

Termin                                                                         Egzamin ustny 

1. 

10 stycznia 2023 (wtorek) 

1. tura – godz. 16.00 

B2: j. angielski, niemiecki, francuski 

C1: j. angielski 

 

Zapisy od 29.12.22 do 04.01.23 

 
16-17 lutego 2023 -> rozmowy rekrutacyjne, II stopień IFE 



 

 

 

 

                       HARMONOGRAM SESJI ZIMOWEJ 2022/23  

                                  W CENTRUM JĘZYKOWYM PŁ 
 

                                              STUDIA NIESTACJONARNE 

 
                    CENTRALNA POPRAWA KOLOKWIÓW ZALICZAJĄCYCH LEKTORAT (TESTÓW MODUŁOWYCH): 

 

                                                    Semestr III (2 moduł) – wszystkie wydziały  

                  4.02.2023 (sob.), godz. 08.00 (zapisy do 1.02.2023) 

                  25.02.2023 (sob.), godz. 08.00 (zapisy od 4.02.2023 do 22.02.2023) 

                                                   Semestr II (1 moduł) i semestr IV (3 moduł) – wszystkie wydziały  

                  4.02.2023 (sob.), godz. 10.00 (zapisy do 10.02.2023) 

                  25.02.2023 (sob.), godz. 10.00 (zapisy od 4.02.2023 do 22.02.2023) 

                                                  Semestr VII (język techniczny)– wszystkie wydziały  

                  4.02.2023 (sob.), godz. 10.00 (zapisy do 10.02.2023) 

                  25.02.2023 (sob.), godz. 10.00 (zapisy od 4.02.2023 do 22.02.2023) 

 

Czas trwania kolokwiów – 60 minut. CJ PŁ zwraca się z prośbą o umożliwienie studentom (z semestrów objętych lektoratem) zaliczenia poprawy 
kolokwiów w ww. terminach. 



 
 

 

 

 

 

 

 

EGZAMINY STUDIA NIESTACJONARNE (po module 4E) 
 

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2: Centrum Językowe zezwala na dwukrotne przystąpienie do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz na 

dwukrotne przystąpienie do egzaminu 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 pisemny 

1. 

4 lutego 2023 (sobota) 

1. tura – godz. 12.30-14.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

5 lutego 2023 (niedziela) 

2. tura – godz. 9.00-11.00 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

Zapisy do 31.01.23 

2. 

11 lutego 2023 (sobota) 

1. tura – godz. 9.00-11.00 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

2. tura – godz. 12.30-14.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski  

12 lutego 2023 (niedziela) 

3. tura – godz. 9.00-11.00 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 



Zapisy od 04.02 do 08.02.23 

3. 

25 lutego 2023 (sobota) 

1. tura – godz. 12.30-14.30 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

26 lutego 2023 (niedziela) 

2. tura – godz. 9.00-11.00 

B2: j. angielski 

B2+: j. angielski 

C1: j. angielski 

Zapisy od 08.02 do 21.02.23 

 

    EGZAMINY STUDIA NIESTACJONARNE ( po B2E, B1-B2_3 i C1E, B2-C1_3)  
 

Termin                                                                               Egzamin ustny 

1. 

4 lutego 2023 (sobota) 

1. tura – godz. 8.30-12.30 

certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki 

certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 01.02.23 

2. 

25 lutego 2023 (sobota) 

1. tura – godz. 8.30-12.30 

certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki 

certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy od 05.02 do 22.02.23 

 


