
 

  

Procedury wydawania certyfikatu ACERT  

Centrum Języków i Komunikacji PP oraz Stowarzyszenia SERMO 
poświadczającego znajomość języka obcego  

  
  

1. ACERT jest Akademickim Certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego, wydawanym 

przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej (CJK PP) oraz Stowarzyszenie 

Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.  

2. Certyfikat ACERT jest wydawany po zdanym egzaminie certyfikatowym w CJK PP przeprowadzonym 

według wystandaryzowanych zasad przyjętych przez Stowarzyszenie SERMO.  

3. Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języków obcych na poziomach od pre-A1 do C1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  

4. Opis egzaminów certyfikatowych według poziomów biegłości językowej dostępny jest na stronie 

internetowej CJK – www.clc.put.poznan.pl  

5. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu certyfikatowego (procedury przeprowadzania 

certyfikowanego egzaminu z języka obcego, regulamin wydawania certyfikatu, opis egzaminu, test 

modelowy, cennik, terminy egzaminów itp.) są dostępne na stronie internetowej CJK.  

6. Do egzaminu certyfikatowego mogą przystąpić i uzyskać certyfikat ACERT studenci Politechniki 

Poznańskiej zgodnie z programem studiów i harmonogramem sesji.  

7. Wydawanie certyfikatu ACERT jest odpłatne w cenie 20 zł. Studenci mogą otrzymać  certyfikat ACERT 

po złożeniu pisemnego zgłoszenia na arkuszu egzaminacyjnym i uiszczeniu opłaty ustalonej przez CJK 

PP na konto: Santander Bank Polska S.A. 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895  

8. Certyfikat ACERT  zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, nr indeksu, nr pesel oraz ocenę ogólną  z 

egzaminu z danego języka.  

9. Certyfikat ACERT jest podpisywany przez dyrektora Centrum Języków i Komunikacji PP. Każdy 

certyfikat otrzymuje kolejny numer z rejestru certyfikatów prowadzonego przez pracownika 

wyznaczonego przez dyrektora Centrum Języków i Komunikacji PP.  

10. Certyfikat ACERT jest drukowany dwustronnie, w języku polskim i angielskim. Certyfikat jest 

zaopatrzony w logo Stowarzyszenia SERMO, które znajduje się centralnie na górze arkusza. Poniżej 

logo znajduje się nazwa certyfikatu ACERT.  Na dole arkusza znajdują się od lewej strony: logo 

Politechniki Poznańskiej, logo Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, logo CercleS 

oraz logo NULTE.  

11. Odbioru certyfikatu należy dokonać osobiście w terminie wyznaczonym przez władze Centrum 

Języków i Komunikacji PP, poświadczając odbiór dokumentu w rejestrze certyfikatów.  

12. Duplikaty są wydawane odpłatnie w cenie 20 zł.   

13. Do egzaminu certyfikowanego odpłatnego mogą przystąpić również inne osoby (więcej informacji:   

http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H33/pracownia-egzaminow.html)   

CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI   
ul .  Piotrowo 3a , 60 - 965  Poznań, tel.: +48 61 665  2 4   91   
e - mail: office_clc@put.poznan.pl ,   www.clc.put.poznan.p l   
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