
 

N.021.10.2022   

Zarządzenie Nr 30/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości 

odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego 

język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2022/2023  

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 Szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji dla cudzoziemców oraz sposobu jej przeprowadzania, na pierwszy rok studiów w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 stanowiący załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 22/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej 

przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku 

akademickim 2022/2023” oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się komisję ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania 

studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest 

językiem obcym, zwaną dalej „komisją”, w skład której wchodzą: 

1) dr Ewa Podlewska - prorektor ds. nauczania i studentów – przewodnicząca; 

2) dr Maciej Krzemiński; 

3) kierownik zakładu kierunku, na który cudzoziemiec ubiega się o przyjęcie na studia.   

 

§ 2 

1. Komisja, o której mowa w § 1, ustala zestaw zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadza egzamin ze 

znajomości języka polskiego, w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym.  

2. Z przeprowadzonego egzaminu, Komisja sporządza protokół, w którym określa czy znajomość języka 

polskiego kandydata umożliwia odbywanie studiów w języku polskim w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku na określonym kierunku studiów.  

Protokół przekazywany jest do komisji rekrutacyjnej na kierunku, na który cudzoziemiec ubiega się 

o przyjęcie, następnie do akt osobowych studenta.   

§ 3 

Obsługę administracyjną komisji zapewnia dział nauczania.  

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2022 r.  

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 
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