
KRYTERIA OCENIANIA  KANDYDATÓW   

DO PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ GUMED 

  NA PODSTAWIE EGZAMINU WSTĘPNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 I PRZYZNAWANIE  PUNKTÓW ZA POSIADANE CERTYFIKATY 

  W ROKU AKADEMICKIM 2020 / 2021 

Egzamin sprawdza ogólną znajomość języka angielskiego w formie testu przeprowadzonego 

na uczelnianej platformie Moodle. 

Egzamin składa się z 40 pytań i zawiera 3 rodzaje poleceń:  

 •    Test wyboru - weryfikuje znajomość struktur gramatycznych i słownictwa kandydatów 

na poziomie B1 / B2. Zagadnienia gramatyczne obejmują między innymi: czasy, stronę 

bierną, mowę zależną, zdania warunkowe, czasowniki modalne. Zagadnienia leksykalne 

obejmują między innymi słownictwo z różnych grup tematycznych (język ogólny), zwroty 

i wyrażenia, czasowniki złożone (phrasal verbs).       

           20  pkt 

•    Uzupełnianie luk - polega na zrozumieniu zdań z lukami i wstawieniu jednego 

brakującego słowa, aby tekst był poprawny pod względem gramatycznym i logicznym.  

           10  pkt 

•    Słowotwórstwo - sprawdza znajomość zasad słowotwórstwa  w języku obcym.  

Derywacja części mowy za pomocą formantów słowotwórczych. Kandydaci wpisują 

brakujące słowo w lukę w zdaniu. 

10 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia:  40 

Czas trwania egzaminu – 25 minut 

Ilość stron testu - 5  

Po przejściu do następnej strony testu kandydat nie ma możliwości powrotu do strony 

poprzedniej. 

W celu przystąpienia do egzaminu należy zalogować się do uczelnianej platformy e-

learningowej moodle oraz ZOOM.us (link do spotkania na ZOOM.us zostanie wysłany w 

późniejszym terminie). Po stronie kandydata leży zadbanie o prawidłowe działanie sprzętu, tj. 

komputera, kamery oraz mikrofonu jak również zadbanie o jak najlepsze połączenie 

internetowe. Wideo-konferencja na ZOOM.us umożliwia nauczycielom obserwowanie 

kandydatów podczas egzaminu. Na prośbę osoby przeprowadzającej egzamin kandydat ma 

obowiązek udostępnić swój pulpit. 

W przypadku problemów technicznych zaistniałych w trakcie egzaminu, kandydat jest 

zobowiązany do ich udokumentowania za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie.  

 



Uzyskane procenty są przeliczane na punkty wg skali przyjętej dla Pierwszej Szkoły 

Doktorskiej GUMed: 

punkty procenty 

1,0 20-39 

2,0 40-59 

3,0 60-70 

4,0 71-84 

5,0 85-100 

Kandydat  może zdobyć punkty za znajomość języka angielskiego także na podstawie 

certyfikatów wydanych przez światowe organizacje certyfikujące znajomość języka 

angielskiego lub dyplomów ukończenia studiów za granicą. 

Certyfikaty uznawane przez Studium jako potwierdzające niezbędne umiejętności i 

równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata 5 punktów to:  

1)  FCE: co najmniej ocena C 

2)  CAE i CPE – bez względu na ocenę 

3)  TOEIC (od 580 punktów wzwyż ) 

4)  TOEFL (od 500 punktów wzwyż) - uznajemy certyfikat uzyskany w ciągu ostatnich 

dwóch lat (zgodnie z regulaminem certyfikatu TOEFL) 

5) IELTS (powyżej 5.5 ) – uznajemy certyfikat uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat 

(zgodnie z regulaminem certyfikatu IELTS)  

6)  TELC ENGLISH C1 (od 220 pkt. wzwyż) 

7) dyplom ukończenia studiów za granicą w języku angielskim (honorowane są także 

dyplomy krajowe ukończenia anglojęzycznych studiów – English Division)  

Certyfikaty i dyplomy ukończenia instytucji lub uczelni, certyfikaty poświadczające 

znajomość języka obcego na niższym poziomie lub inne zaświadczenia, które nie są 

należycie opisane,  tj. takie, które nie dostarczają informacji pozwalających na interpretację 

i porównanie wyników zgodnie z wymogami Rady Europy o poziomie biegłości językowej 

- The Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR, pol. 

ESOKJ) nie będą brane pod uwagę. 

 

 

  

 

 

 


