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Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

ul. Ogrodowa 28/30 

00-896 Warszawa 

 

OPINIA 
 

Pani mgr Samanta Busiło jest osobą o bardzo starannym wykształceniu filologicznym,  

a ukończone przez nią kierunki studiów (filologia polska, filologia ukraińska) koncentrują się wokół 

szeroko pojętej problematyki wielojęzyczności i wielokulturowości. Dziedziną spajającą polsko-

ukraińskie zainteresowania lingwistyczne Pani Samanty jest dydaktyka języków obcych, która stała się jej 

zawodem i pasją. 

Pani Samanta Busiło to dojrzały i doświadczony nauczyciel języka polskiego jako obcego, twórca 

cenionych materiałów dydaktycznych i programów nauczania, dodatkowo zaangażowany w tworzenie 

procesu certyfikacji znajomości języka polskiego. 

Od 2012 r. roku Pani Samanta Busiło bierze czynny udział w pracach Zespołu Autorów Zadań  

i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

(obecnie Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego). W ramach 

warsztatów przeszła szkolenie w zakresie procedur egzaminacyjnych, oceniania wypowiedzi pisemnych  

i ustnych, analizy rzetelności pomiaru na poziomie jednostek testowych oraz zarządzania jakością  

w certyfikacji. W grudniu 2016 r. ukończyła z pozytywnym wynikiem szkolenie dla kandydatów  

na egzaminatorów – przewodniczących komisji egzaminacyjnych. 

W chwili obecnej, do jej zadań należy: tworzenie zadań i testów egzaminacyjnych, realizacja nagrań 

do części ‘rozumienie ze słuchu’ oraz poprawa i ocena prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w trakcie 

egzaminów certyfikatowych.  

Niebagatelną zaletą Pani Samanty jest jej wysoka kultura osobista, otwartość, sumienność, 

pracowitość oraz zaangażowanie, z jakim wywiązuje się z przydzielonych jej zadań. Jest przy tym osobą 

niezwykle miłą i serdeczną, co wpływa na jej dobre relacje ze współpracownikami. 

Wszystkie wymienione cechy i predyspozycje Pani Samanty Busiło, doskonała znajomość języków 

obcych oraz zdobyte doświadczenie dydaktyczne czynią jej kandydaturę w pełni uzasadnioną, tak więc  

z pełnym przekonaniem popieram jej starania o wyjazd zagraniczny w charakterze lektora języka 

polskiego jako obcego. 
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