
Załącznik nr 2 

do Uchwały XXV-18.2/22 

SENATU UMCS w Lublinie 

z dnia 29 czerwca 2022r. 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W UMCS W LUBLINIE 

 

§ 1. 

Zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców określa art. 323 i 324 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 574 z póź. zm.) zwanej dalej 

PSWiN. 

 

§ 2. 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UMCS, na zasadach określonych w tych 

umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 

5) decyzji administracyjnej Rektora. 

 

§ 3. 

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, którzy: 

a) legitymują się jednym z następujących dokumentów: 

 wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości 

i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r., poz. 1915 ze zm.,) 

zwanej dalej OSO; 

 wydanym w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwem i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub świadectwem dojrzałości  

i dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub świadectwem 

dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 

oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika; 

 świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; 

 świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. OSO; 

 świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 

 decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia 

do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 

93a OSO; 



b) wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach 

wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały; 

c) spełnią szczegółowe kryteria, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały. 

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli 

posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych: 

1) uzyskany w Polsce, 

2) uzyskany za granicą, który może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu 

dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej 

równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania nostryfikacyjnego; 

3) ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.2021 poz. 2354 ze zm.), który nie dysponuje 

dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie; 

4)  spełnią szczegółowe kryteria, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały. 

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się 

znajomością języka polskiego, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad dla poszczególnych kierunków 

studiów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, tj.:  

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego 

pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub 

4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku 

polskim lub 

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub  

6) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim lub 

7) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę 

Językową. 

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym jeżeli: 

1)  legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są 

studia, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego załącznika; 

2) dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne 

dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były 

prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce 

lub; 

3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego 

pozwalają na podjęcie studiów w tym języku. 

5. Cudzoziemcy wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej rozporządzeniem ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz.U. 2021 

poz. 661). 



 

 

§ 4. 

1. Cudzoziemcy wnoszą opłaty za studia w wysokości określonej zarządzeniem Rektora z zastrzeżeniem 

ust. 2-4. 

2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 PSWiN, nie pobiera się od: 

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej; 

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U z 2021 r. poz. 2354 ze zm.); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta 

z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, 

o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,  

o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku  

z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b 

ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 PSWiN na 

zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. 

4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 PSWiN, może nastąpić 

również na podstawie: 

  decyzji administracyjnej Rektora,  

  decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

 

§ 5. 

1. Wymagane dokumenty: 

1) podpisana ankieta osobowa wygenerowana przez cudzoziemca z SOR, 

2) 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych  

w RP, 

3) w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w § 3 wraz z dokumentami legalizacyjnymi 

lub nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo 



zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem przez właściwego konsula Rzeczpospolitej 

Polskiej, 

4) jeden z dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3 potwierdzających znajomość języka polskiego 

lub § 3 ust. 4 potwierdzających znajomość języka obcego (o ile jest wymagany), 

5) potwierdzoną za zgodność za oryginałem kserokopię: paszportu, wizy lub innych dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów bez konieczność wnoszenia opłat, o których mowa w art. 79 

ust. 1 pkt 5 PSWiN, 

6) zaświadczenie od lekarza z Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 

kształcenia na wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem jeśli zostało wydane w języku 

obcym (dotyczy kierunków o eksperymentalnym charakterze (wykaz znajduje się w załączniku nr 1 

do niniejszej Uchwały), 

7) decyzję o której mowa w § 2. pkt. 3, 4. 

2. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po 

rozpoczęciu kształcenia. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 cudzoziemcy zakwalifikowani na 

studia: 

1) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, 

2) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie SOR. 

3) inne dokumenty, o ile przewidują to szczegółowe zasadach kwalifikacji na dany kierunek studiów 

zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały. 

§ 6. 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności składają dokumenty w Biurze Rekrutacji UMCS, 

pozostali cudzoziemcy w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 2 

do Uchwały Nr XXV-18./22  

Senatu UMCS 

 

 

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO PRZEZ 

CUDZOZIEMCÓW 

 

1. Dyplomy ukończenia: 

1)   studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej; 

2)   nauczycielskiego kolegium języków obcych; 

3)   Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej KSAP. 

 

2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy instytucji 

prowadzącej kształcenie. 

 

3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w 

Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy. 

 

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy. 

 

5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma). 

 

6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 

 

7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w: 

1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 

2) ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z 

Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej; 

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001. 

 

8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania 

sprawdzającego. 

 

9. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 

 

10. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych. 

 

11. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej 

według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski 

system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)": 

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy 

ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: 

a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English 

(CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) 

Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), 

b) Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), 

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 

(B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises 

(DSLCF), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises 

(DHEF) (C2), 

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, 

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale 

Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches 

Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), 

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 

4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1), 

e) Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), El 

Diploma de Español Nivel C2 (Superior), 

f) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua 

Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) (C2), 

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) 

(B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) 

(B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) 



(C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a 

Second Language II (NT2-II) (B2), 

h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1), 

i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the 

Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of 

Slovene on the Advanced Level (C1); 

2) certyfikaty następujących instytucji: 

a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - 

co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 

180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test 

of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co 

najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of 

English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) - co 

najmniej 605 pkt, 

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), 

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty: 

English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, 

Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Communicator", poziom 

"Expert", poziom "Mastery"; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) 

Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and 

listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom "Communicator", 

Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery"; English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 

3; English for Office Skills (EOS) - Level 2, 

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of 

English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel 

Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL 

International), 

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w 

szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business 

Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry 

Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of 

Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom "Pass with Credit", poziom 

"Pass with Distinction", 

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikaty: 

International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt, 

g)  Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) - w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 

1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 

2ème degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1, 

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) - w 

szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1), 

i) Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der 

Kultusministerkonferenz der Länder - KMK (B2/C1), 

j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) - w szczególności 

certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe 

Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), 

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 

l) Società Dante Alighieri - w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2, 

m) Università degli Studi Roma Tre - w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2), 

n) Università per Stranieri di Siena - w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS 

Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano come Lingua 

Straniera CILS Quattro C2, 

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, 

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, 

q) Univerzita Karlova v Praze, 

r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako 

cudzí jazyk, 

s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy 

zahraničných študentov, 

t)  Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW; 

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 

Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, 

telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; 

Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1 ; 

Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano 

B2; telc Русский язык B2. 



 

12. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance). 

13. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate - poziom 1 

(Advance). 

 


