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Załącznik nr 2 do uchwały nr 227 Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

Zestawienie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego 

1. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) lub 

dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma) lub zagraniczne 

świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były 

prowadzone w języku angielskim. 

2. Polskie świadectwo dojrzałości zawierające wynik z egzaminu maturalnego 

z języka angielskiego z arkusza pisemnego zdanego na poziomie: 

1) rozszerzonym – co najmniej 80 punktów procentowych; 

2) dwujęzycznym – co najmniej 60 punktów procentowych. 

3. Dyplom studiów wyższych lub studiów podyplomowych prowadzonych za granicą 

lub w Rzeczypospolitej Polskiej, na których język angielski był językiem 

wykładowym. 

4. Dyplom studiów wyższych studiów na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana 

w zakresie języka angielskiego; lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 

w zakresie języka angielskiego. 

5. Certyfikaty wydane przez polskie uczelnie wyższe potwierdzające znajomość 

języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ. 

6. Certyfikaty wydane przez międzynarodowe instytucje: 

1) University of Cambridge ESOL Examinations: certyfikat B2 First (dawniej First 

Certificate in English) – ocena A, B lub C; certyfikat C1 Advanced (dawniej 

Certificate in Advanced English) – ocena A, B lub C, lub Level B2; certyfikat 

C2 Proficiency (dawniej Certificate of Proficiency in English) – ocena A, B lub 

C, lub Level C1; 

2) Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA: certyfikat Test of English 

as a Foreign Language (TOEFL) w wersji Internet-Based Test (iBT) – co 

najmniej 72 pkt; 

3) British Council, IDP IELTS Australia and Cambridge Assessment English: 

certyfikat International English Language Testing System IELTS – co najmniej 

5,5 pkt. 
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7. Inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego umieszczony 

w wykazie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie 

cywilnej (Dz.U. 2021 poz. 141). 

8. Inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na 

poziomie B2 ESOKJ zaakceptowany przez UKR na podstawie opinii CNJO. 


