Egzamin TGLS dla uczestników
szkoleń Kierunek Kariera
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Egzamin

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/17/10355/416390

Cena netto

600,00 zł

Cena brutto

600,00 zł

Cena netto za godzinę

300,00 zł

Cena brutto za
godzinę

300,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

2

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-02

Termin zakończenia
usługi

2019-07-02

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-21

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Axon System Paweł Hejduk Monika
Boroń Spółka Cywilna

Osoba do
kontaktu

Paweł Hejduk

E-mail

sekretariat@axonsystem.edu.pl

Telefon

+48604714391

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest sprawdzenie poziomu kompetencji językowych, które uczestnik osiągnął po
zakończeniu usługi kursu językowego języka angielskiego oraz zdobycie certyfikatu języka
angielskiego ogólnego TGLS z opisem uzyskanych kompetencji zgodnym z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), podanym w języku efektów kształcenia. Usługa
sprawdza w zakresie wiedzy i umiejętności znajomość języka angielskiego w pisaniu, czytaniu,
mówieniu, rozumieniu ze słuchu, znajomość gramatyki i słownictwa w każdym aspekcie posługiwania
się językiem angielskim. Usługa sprawdza w zakresie kompetencji społecznych umiejętności
nawiązywania kontaktów interpersonalnych w języku angielskim oraz znajomość różnic kulturowych
pomiędzy kulturą polską i anglosaską.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:
- rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut),
- rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut),
- komunikację pisemną (czas trwania: 15-20 minut na poziomach A1 i A2, 30 minut na poziomach B1 i
B2),
- komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1 i B2).
Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy
mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione
w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą
ocenione.
W celu przystąpienia do egzaminu należy ukończyć kurs jezyka na danym poziomi kompetencji wg

CEFR, tzn zapoznać się z całym materiałem na poziomie A1, A2, B1, B2 lub C1, w zależności od
zakończonego i walidowanego poziomu językowego.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Certyfikat TGLS

Grupa docelowa
Uczestnicy szkolenia języka angielskiego. Usługa również adresowana dla uczestników projektu
Kierunek Kariera realizowanego przez WUP w Krakowie.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa dla osób uczących się angielskiego w ramach projektu Kierunek Kariera jest
zapisanie się na egzamin poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Aby egzamin mógł się prawidłowo
rozpocząć, kandydaci muszą spełnić poniższe wytyczne:
1. przybyć na miejsce 10-15 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu, aby Koordynator (Szkoła
Języków Obcych Axon System) mógł sprawdzić tożsamość kandydatów i listę obecności;
2. posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu
osobistego dopuszczalne jest prawo jazdy, paszport bądź legitymacja studencka/uczniowska. W
przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego, nie może on
przystąpić do egzaminu;
3. wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego
przez Koordynatora.

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera”

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

egzamin

2019-07-02

10:00

11:30

1:30

Lokalizacja usługi

Adres:
marsz. Józefa Piłsudskiego 17/8
31-110 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkoła Języków Obcych Axon System w
Krakowie.

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

