Egzaminy językowe Erasmus+ i Detroit – rekrutacja 2021_22
certyfikaty
Język włoski
mgr Magda
Turowska
Język francuski
mgr Anna
Leśniewska

Przesłać mejlem w dniach 05.0316.03. na adres:
Magda.turowska@pw.edu.pl
Przesłać mejlem w dniach 05.0316.03. na adres:
Anna.lesniewska@pw.edu.pl

egzaminy
28.03.2022 (poniedziałek):
- godz. 10:00-10:45 część pisemna na
Moodle
- godz. 11:00-12:30 część ustna na
MSTeams
29.03.2022 (wtorek):
- godz. 18:00-19:30 część pisemna –
test wysłany na mejla w domenie pw
- część ustna – lektor indywidualnie
umawia się ze studentem na termin

Język niemiecki
dr Dariusz Bruncz

Język angielski
dr Magdalena
Walenta

Język hiszpański
mgr Saul Cano
Dominguez

Przesłać mejlem w dniach 05.0316.03. na adres:
Dariusz.bruncz@pw.edu.pl

Erasmus – 05.03-16.03 wgranie na
platformę Moodle (folder Erasmus)

30.03.2022 (środa) sala 226 Gmach
Główny:
- godz. 12:00-13:30 część pisemna
- godz. 14:00 część ustna stacjonarnie
lub via MS Teams
31.03.2022 (czwartek) godz. 14:3016:00 na platformie Moodle WAPW

Detroit - 05.03.16.03 wgranie na
platformę Moodle (folder Detroit)
Przesłać mejlem w dniach 05.0316.03. na adres:

01.04.2022 (piątek) godz. 8:30 10:00 sala 208 Gmach Główny:

Saul.Dominguez@pw.edu.pl

pisemny, po nim ustny

UWAGA: Studenci zapisywani są na egzaminy językowe z automatu na podstawie wyboru Uczelni
(Uczelnie francuskie – na język francuski, Uczelnie hiszpańskie – na język hiszpański, Uczelnie włoskie
– na język włoski, Uczelnie niemieckie – na język niemiecki, pozostałe – język angielski.)
Z egzaminu językowego mogą zostać zwolnieni studenci, którzy dostarczyli do weryfikacji lektorowi
certyfikat. Informacja o ocenie zwalniającej z egzaminu na podstawie certyfikatu zostanie
opublikowana 22.03.2022 (wtorek) na stronie WAPW. Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu
językowego lub przepisać ocenę z egzaminu językowego na program Erasmus, w którym uczestniczył
w roku 2021 lub 2020 powinien zgłosić ten fakt na adres: international.arch@pw.edu.pl do
23.03.2021 (czwartek).
Lista certyfikatów zwalniających z egzaminów językowych dostępna jest na stronie SJO:
https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/

Prosimy o wgranie czytelnych skanów/zdjęć Państwa certyfikatów językowych uprawniających
do zwolnienia z egzaminu z j. ang. na wymianę z Detroit (Erasmus). Prosimy o wgranie wszystkich
stron certyfikatu.
W przypadku zwolnienia z egzaminu na podstawie oceny z Lektoratu Tematycznego Angielski
dla Architektów, prosimy o wgranie skanu/zdjęcia strony indeksu/karty przebiegu
studiów lub dokumentu PDF karty przebiegu studiów z USOSweb, poświadczającego ocenę. Na
dokumencie muszą być widoczne: imię, nazwisko, numer indeksu, nazwa przedmiotu, ocena,
data.
Zasady zwolnień z egzaminu opisane są tu: https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-iinne-wyjazdy/program-erasmus/ (zakładka: Język Angielski dla Wydziału Architektury)
Inne zasady nie będą respektowane.
Dokumenty należy wgrać między 02.02.2021 – 14.02.2021 (dla Erasmus do 12.02.2021)
Informacja o Państwa ocenie zwalniającej z egzaminu na podstawie certyfikatu/lektoratu
tematycznego zostanie opublikowana 16.02.2021 na stronie WAPW.

link do kursu:
https://www2.arch.pw.edu.pl/course/view.php?id=1149
klucz dostępu:
REKRUTACJA_E_D_21

