
See below for the English version 

 

TERMINY EGZAMINÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA CUDZOZIEMCÓW   

  

Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego pozwalający na 

podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców 

 odbędzie się w następujących terminach wyłącznie online:  

  

I termin –  część pisemna 14 lipca 2022 r.,  
                                                                   dostęp do testu: 09.00 – 11.00 

   część ustna 15 lipca 2022 r. od godz. 9.00  

II termin – część pisemna 15 września 2022 r.,  
                                                                   dostęp do testu: 09.00 – 11.00 

        część ustna 16 września 2022 r. od godz. 9.00  
  

W dniu egzaminu z części pisemnej zostanie wysłany na adres e-mail do osób przystępujących 

link z dostępem do testu pisemnego wraz z loginem i hasłem.  

 

W dniu egzaminu z części ustnej należy przygotować się do videorozmowy (zaakceptować 

zaproszenie do rozmowy w aplikacji MS Teams wysłane na adres e-mail). Proszę mieć 

przygotowany paszport w celu potwierdzenia tożsamości. Godziny egzaminu ustnego będą 

ustalane indywidualnie, o czym kandydaci zostaną powiadomieni dzień wcześniej. 

 

Warunkiem przystąpienia do wyżej wymienionych egzaminów jest złożenie deklaracji  (do 

pobrania ze strony admissions.usz.edu.pl) przynajmniej na dzień przed terminem 

egzaminu pisemnego w systemie ERK lub przesłanie deklaracji via email.   

 

Szczegółowych informacji udziela mgr Karolina Gibka, tel. 91 444 11 90,  

email: karolina.gibka@usz.edu.pl 

 

mailto:karolina.gibka@usz.edu.pl


DATES OF EXAMS IN ENGLISH  

FOR FOREIGN CANDIDATES 

 

The exam confirming the knowledge of English for foreign candidates  

wishing to study in English at the University of Szczecin 

will be conducted online and will take place: 

 

exam date I — written test on the 14th of July 2022 
               access to the test: 9AM CEST – 11 AM CEST 

spoken test on the 15th of July 2022, from 9 AM CEST 

exam date II — written test on the 15th of September 2022 
                access to the test: 9AM CEST – 11 AM CEST 

 spoken test on the 16th of September 2022, from 9 AM CEST 

 

On the day of the written exam, access to the written test along with a login and password will 

be sent to the email address given by the participants.  

 

On the day of the oral exam, you should be prepared for the video interview (accept the 

invitation to the interview in MS Teams sent to the e-mail address). Please have your passport 

ready to prove your identity. The hours of the oral exam will be set individually, about which 

the candidates will be notified the day before. 

 

The condition for joining the above-mentioned exam is the submission of the declaration (to 

be downloaded from admissions.usz.edu.pl) at least one day before the date of the written 

exam in the ERK system or sending the declaration by e-mail. 

 

For more information please contact: mgr Karolina Gibka, tel. 91 444 11 90,  

email: karolina.gibka@usz.edu.pl  
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