
 

 

 

Zarządzenie nr 01/04/2021/2022 

 

Dziekana Wydziału Zarządzania 

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

z dnia 06 kwietnia 2022 r. 

w sprawie certyfikatów i świadectw językowych uprawniających  

do zwolnienia z udziału w lektoratach języka obcego 

 

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1.Certyfikatami językowymi uprawniającymi do ubiegania się o zwolnienie z obowiązkowego lektoratu 

języka obcego w zakresie języka angielskiego są dla kierunków zarządzanie, zarządzanie menedżersko-

prawne, logistyka, finanse i rachunkowość:  

1.1. BEC Vantage (Business English) – poziom B2(w skali CEFR); 

1.2. BEC Higher (Business English) – poziom C1;  

1.3. BULATS  (The Business Language Testing Service) poziom B2/C1/C2; 

1.4. ICFE (International Certificate in Financial English); poziom B2/C1/C2;  

1.5. LCCI – English for Bussiness – poziomy B2/C1/C2; 

1.6. LCCI – English for Accounting – poziomy B2/C1/C2. 

 

2. Na studiach I stopnia do zwolnienia z udziału w lektoracie j. angielskiego konieczne jest uzyskanie 

poziomu równoważnego B2 w skali CEFR; na studiach II stopnia – uzyskanie poziomu równoważnego 

B2+/C1.  

§ 2 

 

1.W zakresie lektoratu II języka obcego do wyboru, do zwolnienia z zajęć uprawniają certyfikaty:  

1.1. język francuski: Diplôme d’Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

(C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 

6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur 

d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2);  

1.2. język niemiecki: Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat 

B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale 

Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 

(C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) — B2 

Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), 

1.3. język hiszpański: Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 

(Intermedio), El Diploma de Español Nivel C2 (Superior); 



1.4. język rosyjski: Państwowy Certyfikat Federacji Rosyjskiej TRKI na poziomie B2/C1/C2; Certyfikat Państwowego Instytutu 

Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej, na poziomie B2/C1/C2. 

1.5. oraz certyfikaty TOEIC, TOEFL na poziomie na poziomie B2/C1/C2. 

2. W zakresie lektoratów II języka obcego nie stosuje się podziału na kierunki. 

 

§3 

1.Z lektoratu zwalnia również dyplom ukończenia filologii obcej, lingwistyki stosowanej lub kierunków 

obszarowo (merytorycznie) pokrewnych: 

1. na studiach I stopnia – dyplom ukończenia studiów co najmniej studiów I stopnia, jeśli dyplom lub 

suplement do dyplomu wskazuje na nabycie języka obcego specjalistycznego charakterystycznego dla 

kierunku studiowanego na WSAiB; 

1.2 na studiach II stopnia – dyplom ukończenia studiów II stopnia, jeśli dyplom lub suplement do dyplomu 

wskazuje na nabycie języka obcego specjalistycznego charakterystycznego dla kierunku studiowanego  

na WSAiB.  

§ 4 

1.Procedurę ubiegania się o zwolnienie z lektoratu określają §1 pkt 1 oraz §2,  pkt. 1 Uchwały Senatu 

WSAiB 1/04/09 z dnia 29.04.2009 W sprawie zasad zwalniania studentów z uczestnictwa w zajęciach języka 

obcego. 

2. Kwestię opłat za studia w przypadku uzyskania zwolnienia rozstrzyga §3. pkt 1 ww. uchwały. 

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych wprost postanowieniami obu ww. uchwał decyzję podejmuje dziekan, który 

może zasięgnąć opinii kierownika Centrum Języków Obcych. 

 

§ 6 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 i dotyczy studentów rozpoczynających studia od 

semestru zimowego r. akademickiego 2022/2023 oraz wszystkich późniejszych roczników rekrutacyjnych.  

 

 


