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Załącznik do: 

1. Regulaminów prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora na poszczególnych Wydziałach Politechniki 

Poznańskiej. 

2. Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. 

 

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA 

A. WERYFIKACJI poziomu językowego – egzamin ACERT 

B. EGZAMINÓW DOKTORSKICH w Centrum Języków i Komunikacji PP 

 

 

A. WERYFIKACJA poziomu językowego – egzamin ACERT 

 

1. Słuchacze Szkoły Doktorskiej (dział A),  

którzy spełnili warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oraz przedstawili wymagane dokumenty rekrutujące do Szkoły 

Doktorskiej nie są zobligowani do zdawania egzaminu wstępnego weryfikującego ich poziom zaawansowania językowego. 

 

2. Słuchacze studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (dział B) 

są zobligowani do przedstawienia certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania językowego (Wykaz certyfikatów 

potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 

września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)  

http://www.doktoranci.pollub.pl/files/18/attachment/1_certyfikaty.pdf lub zdania egzaminu ACERT na poziomie B2 w CJK PP.  

 

CERTYFIKOWANY EGZAMIN ACERT DLA DOKTORANTÓW  

Centrum Języków i Komunikacji PP umożliwia studentom 3. stopnia podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT 

poświadczającego znajomość języka obcego. 

 

 

Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji 

PP należące do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz treści 

programowe uwzględniają wymogi europejskie.  

 

Przesłanie zgłoszenia (Tabela nr 2) zgodnie z podanymi terminami na adres: katarzyna.matuszak@put.poznan.pl jest 

równoznaczne z zapisem na egzamin. 
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3. Inne osoby w trybie eksternistycznym (dział C) 

są zobligowani do przedstawienia certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania językowego (Wykaz certyfikatów 

potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 

września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)  

http://www.doktoranci.pollub.pl/files/18/attachment/1_certyfikaty.pdf lub zdania egzaminu ACERT na poziomie B2 w CJK PP. 

 

CERTYFIKOWANY EGZAMIN ACERT DLA DOKTORANTÓW  

Centrum Języków i Komunikacji PP umożliwia studentom 3. stopnia podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT 

poświadczającego znajomość języka obcego.  

 

Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji 

PP należące do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz treści 

programowe uwzględniają wymogi europejskie.  

 

Przesłanie zgłoszenia (Tabela nr 2) zgodnie z podanymi terminami na adres: katarzyna.matuszak@put.poznan.pl jest 

równoznaczne z zapisem na egzamin. 
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B. WERYFIKACJA KOŃCOWA – EGZAMIN DOKTORSKI w CJK 

 

I. PROCES PRZYGOTOWANIA 

1. Kandydat powinien zapoznać się z procedurami i przedstawionymi poniżej wymogami egzaminacyjnymi. 

2. Kandydat powinien zgłosić się do egzaminatora CJK odpowiedzialnego za przeprowadzenie egzaminu doktorskiego na 

danym wydziale (Tabela nr 1). 

 

II. EGZAMIN DOKTORSKI - procedura i wymogi 

Egzamin z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej sprawdza czynną i bierną znajomość języka. Główny nacisk położony

 jest na sprawdzenie kompetencji w zakresie języka akademickiego, specjalistycznego i komunikacji. 

Egzamin składa się z 3 części: 

1. Przedstawienie sylwetki naukowej doktoranta. 

Rozmowa testująca ogólną sprawność komunikacyjną dotyczącą studiów (wydział, kierunek, specjalizacja), pracy 

badawczej, publikacji, zainteresowań naukowych i udziału w konferencjach, sympozjach naukowych, wygłaszanych 

wystąpieniach i prelekcjach. 

2. Rozmowa dotycząca pracy doktorskiej. 

Przedstawienie tematu, głównych założeń, celów, metod badawczych i wyników rozprawy doktorskiej oraz skomentowanie 

wybranych aspektów np. nowatorskich metod lub odkryć zawartych w rozprawie. 

Doktorant jest zobowiązany do przesłania egzaminatorowi streszczenia pracy doktorskiej w języku polskim i obcym. 

3. Praca z tekstem naukowo-technicznym - artykuły. 

Odpowiedź doktoranta na pytania dotyczące problematyki zawartej w artykułach naukowo-technicznych oraz dyskusja na 

temat zagadnień w nich omówionych (tematyka spójna lub zbliżona do tematyki pracy doktorskiej). 

Doktorant jest zobowiązany do przesłania egzaminatorowi dwóch artykułów naukowo-technicznych - długość 5-10 stron. 

Tekst ten musi być tekstem oryginalnym tzn. nie tłumaczonym z innego języka. 

 

Kandydaci ubiegający się o stopnie i tytuły naukowe powinni posiadać umiejętność komunikacji, przedstawienia wyników swojej pracy 

naukowej, napisania artykułu naukowego oraz przede wszystkim powinni legitymować się umiejętnościami językowymi pozwalającymi 

na zapoznanie się z fachową literaturą w języku obcym, co daje możliwość udziału w konferencjach naukowych, czy współpracy  

z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 

Egzamin doktorski z języka obcego: 

 potwierdza znajomość języka ogólnego na poziomie minimum B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), 

 potwierdza znajomość języka akademickiego i fachowego w danej dziedzinie. 

 

III. WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora). 

 

http://www.doktoranci.pollub.Pl/files/18/attachment/1 certyfikaty.pdf 
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