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Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 2? września 2011 r. |poz. 1200) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO 

1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Admin is t rac j i Publicz-
nej w wyn iku i ingwistycznego postępowania sprawdzającego. 

2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmnie j na poziomie B2 w skali g lobalnej bieg-
łości językowej wed ług „ C o m m o n European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment (CEFR) — Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 
(ESOKJ)": 

1) certyf ikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Associat ion of Language Testers in Europe (ALTE) — 
poz iomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 |C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyf ikaty: 

a) First Certif icate in Engl ish (FCE), Certif icate in Advanced English (CAE), Certif icate of Proficiency in 
Engl ish (CPE), Business Engl ish Certif icate (BEC) Vantage — co na jmnie j Pass, Business English Certificate 
(BEC) Higher, Cert i f icate in Engl ish for internat ional Business and Trade (CEIBT), 

b) D ip lóme d'Etude en Langue Franęaise (DELF) (B2), D ip lóme App ro fond i de Langue Franęaise (DALF) 
(C1), D ip lóme Appro fond i de Langue Franęaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du Franęais (TCF), 
poz iomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); D ip lóme de Langue Franęaise (DL) (B2), D ip lóme Superieur Langue et 
Culture Franęaises (DSLCF), D ip lóme Super ieur d'Etudes Franęaises Modernes (DS) (C1), D ip lóme de 
Hautes Etudes Franęaises (DHEF) (C2), 

c) Test Deutsch ais Fremdsprache (TestDaF); Zert i f ikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zerti f ikat 
B2, Zentrale Mi t te ls tu fenpru fung (ZMP) (Cl) , Goethe-Zert i f ikat C1 (Zentrałe Mi t te ls tu fenprufung) (ZMP), 
Zentrale Obers tu fenpru fung (ZOP) (C2), Goethe-Zert i f ikat C2 (Zentrale Oberstufenprufung) (ZOP), Kleines 
Deutsches Sprachd ip lom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachd ip lom (GDS) (C2), 

d) Certi f icato di Conoscenza delia L ingua łtal iana CELI 3 (B2), Cert i f icato di Conoscenza delia Lingua Italiana 
CELI 4 (C1), Cert i f icato di Conoscenza delia Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certi f icato Italiano Commercia le 
CIC A (C1), 

e) Los Dip lomas de Espańol como Lengua Extranjera (DELE): El D ip loma de Espańol Nivel B2 (Intermedio), 
El D ip loma de Espańol Nivel C2 (Superior), 

f) D ip loma In termedio de Portugues Lingua Estrangeira (DIPLE) (B2), D ip loma Avangado de Portugues Lin-
gua Estrangeira (DAPLE) (C1), D ip loma Univers i tar io de Portugues Lingua Estrangeira (DUPLE) (C2), 

g) Neder lands ais Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) — Profie! Professionele Taalvaar-
d igheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger 
Onderwi js (PTHO) (B2)/Profi le Language Prof ic iency Higher Educat ion (PTHO) (B2), Profiel Academische 
Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede 
Taal H (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language li (NT2-II) (B2), 

h) Pr0ve i Dansk 3 (B2), Stud iepr0ven (C1), 

i) Certyf ikat znajomości języka s łoweńskiego na poz iomie średnśozaawansowanym/Cert i f icate of Slovene 
on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka s łoweńskiego na poziomie zaawansowa-
nym/Cert i f icate of Slovene on the Advanced Level (C1); 

2) certyf ikaty następujących instytucj i : 

a) Educational Test ing Service (ETS) — w szczególności certyf ikaty: Test of Engl ish as a Foreign Language 
(TOEFL) — co na jmnie j 87 pkt w wers j i Internet-Based Test (iBT); Test of Engl ish as a Foreign Language 
(TOEFL) — co na jmnie j 180 pkt w wers j i Computer-Based Test (CBT) uzupełn ione o co najmniej 
50 pkt z Test of Spoken Engl ish (TSE); Test of Engl ish as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 
510 pkt w wers j i Paper-Based Test (PBT) uzupełn ione o co najmnie j 3,5 pkt z Test of Wr i t ten English 
(TWE) oraz o co na jmnie j 50 pkt z Test of Spoken Engl ish (TSE); Test of English for Internat ional Commu-
nicat ion (TOEIC) — co na jmnie j 700 pkt; Test de Franęais Internat ional (TFI) — co najmnie j 605 pkt, 

b) European Consor t ium for the Certi f icate of A t ta inment in Modern Languages (ECL), 

c) City & Gui lds, City & Gui lds Pi tman Qual i f icat ions, Pi tman Qual i f icat ions Inst i tute — w szczególności 
certyf ikaty: Engl ish for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, 
Higher Intermediate Level, Advanced Level; Internat ional English for Speakers of Other Languages 
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(IESOL) — poz iom „Commun ica to r " , poz iom „Exper t " , poz iom „Mas te ry " ; City & Gui lds Level 1 Certifi-
cate in ESOL Internat ional (reading, wr i t i ng and l istening) Communica to r (82) 500/1765/2; City & Guilds 
Level 2 Certif icate in ESOL Internat ional (reading, w r i t i ng and l istening) Expert (C1) 500/1766/4; 
City & Gui lds Level 3 Certif icate in ESOL Internat ional (reading, wr i t i ng and l istening) Mastery (C2) 
500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poz iom „Commun ica to r " , Stage C 
poziom „Exper t " , Stage C poz iom „Mas te r y " ; English for Business Communica t ions (EBC) — Level 2, 
Level 3; Engl ish for Off ice Skil ls (EOS) - Level 2, 

d) Edexcei, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments — w szczególności certyf ikaty: Lon-
don Tests of Engl ish, Level 3 (Edexcei Level 1 Certif icate in ESOL International); London Tests of English, 
Level 4 (Edexcei Level 2 Certif icate in ESOL Internat ional); London Tests of English, Level 5 (Edexcei 
Level 3 Certif icate in ESOL Internat ional) , 

e) Education Deve lopment Internat ional (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinat ions 
Board — w szczególności certyf ikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinat ions (LCCi) 
— English for Business Level 2, English for Business Level 3, Engl ish for Business Level 4; London 
Chamber of Commerce and Industry Examinat ions (LCCI) — Foundat ion Certif icate for Teachers of Busi-
ness Engl ish (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinat ions (LCCI) — English for 
Tour ism Level 2 — poz iom „Pass w i th Credi t " , poz iom „Pass w i th Dis t inc t ion" , 

f) Univers i ty of Cambr idge ESOL Exami nat ions, Bri t ish Counci l , fDP IELTS Austral ia — w szczególności 
certyf ikaty: Internat ional Engl ish Language Test ing System IELTS — powyżej 6 pkt, 

g) Chambre de commerce et d ' industr ie de Paris (CCIP) — w szczególności certyf ikaty: Dip lóme de Franęais 
des Affaires 1er degre (DFA 1) (B2), D ip lóme de Franęais Professionnel (DFP) Affaires B2, Dip lóme de 
Franęais des Daffaires 2eme degre (DFA 2) (C1), D ip lóme de Franęais Professionnel (DFP) Affaires C1, 

h) Goethe- lnst i tut , Deutscher Industr ie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) — 
w szczególności certyf ikaty: Prufung Wir tschaf tsdeutsch Internat ional (PWD) (C1), 

i) Kul tusminis terkonferenz (KMK) — w szczególności certyf ikaty: Deutsches Sprachd ip lom Ił der Kultusmi-
nisterkonferenz der Lander — KMK (B2/C1), 

j) Ósterreich Inst i tut, Prufungszentren des Ósterreichischen Sprachd ip loms fur Deutsch (ÓSD) — w szcze-
gólności certyf ikaty: Ósterreichisches Sprachd ip lom fur Deutsch ais Fremdsprache (ÓSD) — B2 Mitteł-
stufe Deutsch, Mi t te ls tufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wir tschaf tssprache Deutsch (C2), 

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 

l) Societa Dante Al igh ier i — w szczególności certyf ikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLtDA C2, 

m) Universi ta degl i Studi Roma Tre — w szczególności certyf ikaty: IntJt (B2>, IT (C2), 

n) Universi ta per Stranier i di Siena — w szczególności certyf ikaty: Certif icazione d l t a l i ano come Lingua 
Straniera CILS Due B2, Certi f icazione d l t a l i ano come Lingua Straniera CILS Tre C l , Certif icazione 
d l t a l i ano come Lingua Straniera CILS Guat t ro C2, 

o) Pańs twowy Instytut Języka Rosyjskiego im, A.S. Puszkina, 

p) Insti tute for Romanian Language, the Romanian Min is t ry of Education, Research and Innovat ion, 

q) Univerzita Karlova v Praze, 

r) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Filozoficka fakulta Studia Academica Slovaca — cent rum pre slo-
vencinu ako cudzi jazyk, 

s) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Cent rum d'als ieho vzdelavania; Ustav jazykovej a odbornej 
prtpravy zahranićnych s tudentov, 

t) Uniwersytet Warszawski ; Rada Koordynacy jna ds. Certyf ikacj i Biegłości Językowej UW; 

3) tele GmbH, WBT Wei terb i ldungs-Testsysteme GmbH — w szczególności certyf ikaty: B2 Certificate in 
English — advantage, B2 Certif icate in Engl ish for Business Purposes — advantage, Certif icate in English 
for Technical Purposes (B2), tele Engl ish B2, tele English B2 Business, tele Engl ish B2 Technical, tele En-
gl ish C1; Certif icat Super ieur de Franęais (B2), tele Franęais B2; Zert i f ikat Deutsch Plus (B2), Zertif ikat 
Deutsch fur den Beruf (B2) (tele Deutsch B2 Beruf), tele Deutsch B2, tele Deutsch C l ; Cert i f icado de Espańol 
para Relaciones Profesionales (B2), tele Espańol B2; Certif icato Super iore d l t a l i ano (B2), tele Italiano B2; 
t e ł c PyCCKHH H3LTK B2 . 

3. The Office of Chinese Language Counci l Internat ional: Hanyu Shu ip ing Kaoshi (HSK) — poziom HSK 
(Advance). 

4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundat ion: Japanese Language Proficiency 
Certif icate — poz iom 1 (Advance). 
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5. Dyp lomy ukończenia: 

1) s tud iów na kierunku f i lo logia w zakresie języków obcych lub l ingwistyk i s tosowanej ; 

2) nauczycielskiego ko leg ium języków obcych; 

3) Krajowej Szkoły Admin is t rac j i Publicznej. 

6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub ty tu łu naukowego — uznaje się język 
wyk ładowy instytucj i prowadzącej kształcenie. 

7. Dokument potwierdzający ukończenie s tud iów wyższych lub p o d y p l o m o w y c h prowadzonych za granicą 
lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje się język wyk ładowy , jeżeli językiem w y k ł a d o w y m był wyłącznie język 
obcy. 

8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości — uznaje się język wykła-
dowy. 

9. Dyp lom Matury Międzynarodowej ( Internat ional Baccalaureate Diploma), 

10. Dyp lom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 

11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie reso r towym w: 

1) Min is ters twie Spraw Zagranicznych; 

2) min is ters twie obs ługu jącym minist ra w łaśc iwego do spraw gospodark i , Min is ters twie Współpracy Gospo-
darczej z Zagranicą, Min is ters twie Handlu Zagranicznego oraz Min is ters twie Handlu Zagranicznego i Gos-
podarki Morskie j ; 

3) Min is ters twie Obrony Narodowe j — poz iom 3333, poz iom 4444 wed ług STANAG 6001. 

12. Wydane przez Krajową Szkołę Admin is t rac j i Publicznej św iadec two potwierdzające kwali f ikacje do pra-
cy na w y s o k i m s tanowisku pańs twowym. 

13. Dokument potwierdzający wp is na listę t łumaczy przysięgłych. 

Załącznik nr 2 

WZÓR 

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH 
KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA 

I. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU 

1. informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym: 

1) wykaz autorskich publ ikacj i naukowych w czasopismach kra jowych i m iędzynarodowych; 

2) wykaz autorskich monogra f i i ; 

3) wykaz wspó łautorsk ich publ ikacj i naukowych i udział w opracowaniach zb iorowych; 

4) cz łonkostwo w redakcjach naukowych. 

Wykaz publikacji należy sporządzić ze wskazaniem wskaźnika impact factor publikacji, liczby cytowań publikacji 
i indeksu Hirscha. 

2. Informacja o aktywności naukowej: 

1) we wszystkich obszarach wiedzy, z wy łączeniem obszaru wiedzy sztuka: 

a) in formacje o udziale w kra jowych i m iędzynarodowych konferencjach naukowych, 

b) cz łonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism, 

c) wykaz zreal izowanych pro jek tów naukowo-badawczych kra jowych, europejskich i innych międzynarodo-
wych , 

d) in formacje o k ierowaniu zespołami badawczymi real izującymi projekty f inansowane w drodze konkur-
sów kra jowych i zagranicznych; 


