
 

Harmonogram sesji letniej 2019/20  

w Centrum Językowym PŁ 
 

Zaliczenia i Egzaminy w formie zdalnej 
 

STUDIA STACJONARNE   
 

Centralna poprawa kolokwiów zaliczających bloki lektoratu (testów blokowych): 

Semestr IV, VI (ZiIP IZ)  

10.07.2020 (pt..), godz. 08.30 (zapisy do 06.07.2020)  

02.09.2020 (śr.. ), godz. 08.30 (zapisy do 31.08.2020)  

Semestr II 

10.07.2020 (pt.), godz. 12.00 (zapisy do 06.07.2020)  

02.09.2020 (śr.), godz. 12.00 (zapisy do 31.08.2020)  

 

Czas trwania kolokwiów – 60 minut. CJ PŁ zwraca się z prośbą o umożliwienie studentom (z semestrów objętych 

lektoratem – zob. terminy testów blokowych) zaliczenia poprawy kolokwiów w ww. terminach. 

 

Zgodnie z komunikatem nr 10/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dn. 21 maja 2020 r. określającym warunki 

realizacji zajęć dydaktycznych, zaliczeń oraz egzaminów wszystkie zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2019/2020 

odbywają się jednocześnie na platformie WIKAMP i w aplikacji MS Teams.  

Prosimy uwzględnić to podchodząc do zaliczenia i/ lub egzaminu i zabezpieczyć sprawny dostęp do Internetu oraz 

kamery i mikrofonu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przeprowadzenia egzaminów zdalnych oraz 

regulaminem przeprowadzania centralnych zaliczeń zdalnych w bieżącej sesji. 

  

Termin  Egzamin pisemny  Egzamin ustny  

1. 

3 lipca 2020 (pt.) 

1. tura - godz. 8.30 

• certyfikacja A2: j. francuski, hiszpański, 

niemiecki, polski, rosyjski, włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański, niemiecki  

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.15 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lipca 2020 (wt.) 

1. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja A2: j. hiszpański, rosyjski 

• certyfikacja B1: j. niemiecki 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

• certyfikacja A2: j. francuski, niemiecki, polski, 

włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

8 lipca 2020 (śr.) 

3. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja A2: j. hiszpański 

• certyfikacja B1: j. niemiecki 

• certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

https://www.cj.p.lodz.pl/dla-studenta/na-biezaco/o-egzaminach
https://www.cj.p.lodz.pl/images/documents/Regulamin_TB_lato19-20.pdf


 
Zapisy do 30 czerwca 2020  Zapisy do 4 lipca 2020  



 
Termin  Egzamin pisemny  Egzamin ustny  

2. 

4 września 2020 (wtorek) 

1. tura - godz. 8.30 

• certyfikacja A2: j. francuski, hiszpański, 

niemiecki, polski, rosyjski, włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański, niemiecki  

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.15 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do 1 września 2020 

8 września 2020 (wtorek) 

1. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja A2: j. hiszpański, rosyjski 

• certyfikacja B1: j. niemiecki 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

• certyfikacja A2: j. francuski, niemiecki, polski, 

włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

9 września 2020 (środa) 

3. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja A2: j. hiszpański 

• certyfikacja B1: j. niemiecki 

• certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 5 września 2020 

3. 

11 września 2020 (pt.)  

1. tura - godz. 8.30 

• certyfikacja A2: j. francuski, hiszpański, 

niemiecki, polski, rosyjski, włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański, niemiecki  

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 11.15 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, 

niemiecki, rosyjski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do 8 września 2020  

15 września 2020 (wt.)  

1. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja A2: j. hiszpański, rosyjski 

• certyfikacja B1: j. niemiecki 

• certyfikacja B2: j. angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

2. tura – godz. 13.00 

• certyfikacja A2: j. francuski, niemiecki, polski, 

włoski 

• certyfikacja B1: j. hiszpański 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

16 września 2020 (środa) 

3. tura – godz. 9.00 

• certyfikacja B2: j. angielski, niemiecki 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 12 września 2020 

 

Wg programów studiów w bieżącej sesji egzamin zdają: 

W. Mech. IV 

WEEIA IV (inżynieria biomedyczna, energetyka, transport) 

WEEIA IV (elektrotechnika studia anglojęzyczne – Academic English for Engineers) 

WTMiWT IV (oprócz inżynierii bezpieczeństwa pracy) 



 
WBiNoŻ IV (bez biogospodarki) 

WBAIŚ IV (architektura wnętrz) 

KGP IV 

WZiIP IV (licencjat) 

WZiIP IV papiernictwo i poligrafia 

IFE IV (z wyłączeniem architektury) – lektorat 2. języka 

IFE/W. Chem. (ABIOM studia anglojęzyczne – Academic English for Engineers) 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 
Poprawa testów blokowych 

11.07.2020 o godz. 9:00 wszystkie grupy i semestry 

12.09.2020 o godz. 11:00 wszystkie grupy i semestry 

 

EGZAMINY 

Termin  Egzamin pisemny  Egzamin ustny  

1. 

4 lipca 2020 (sobota) 

1. tura - godz. 8.30 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 30.06.2020 

5 lipca 2020 (niedziela) 

1. tura – godz. 15:00-18:00 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski  

 

Zapisy do 04 lipca 2020 (16.00) 

2 

5 września 2020 (sobota) 

1. tura - godz. 8.30 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 1 września 2020 

6 września 2020 (niedziela) 

1. tura – godz. 15:00-18:00 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski  

 

Zapisy do 5 wrzesnia (16.00) 

3 

12 września 2020 (sobota) 

1. tura - godz. 8.30  

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski 

 

Zapisy do 8 września 2020 

13 września 2020 (niedziela) 

1. tura – godz. 15:00-18:00 

• certyfikacja B2: j. angielski 

• certyfikacja C1: j. angielski  

 

Zapisy do 12.09.2020 (16.00) 

 

Wg programów studiów w bieżącej sesji egzamin zdają: 

WZiIP IV papiernictwo i poligrafia 

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2:  

„Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest 

realizowany oraz do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym 

semestrze (…)” 

 

W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jeden z dwóch przysługujących mu 

terminów w bieżącej sesji.   

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &16, pkt 2:  



 
„Zaliczenie przedmiotu, który według programu kończy się egzaminem powinno być zorganizowane w okresie sesji 

egzaminacyjnej następującej po okresie zajęć z przedmiotu, który jest podstawowym terminem uzyskania zaliczenia, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot 

jest realizowany oraz do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze …”.  

 

W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jeden z dwóch przysługujących mu terminów w 

bieżącej sesji. 

 


