Angielski B2 150h "Kierunek Kariera"
egzamin TOEIC Listening and Reading
dot. usługi 2019/02/19/5906/312620
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

2020/02/11/5906/529371

Cena netto

353,66 zł

Cena brutto

435,00 zł

Cena netto za godzinę

176,83 zł

Cena brutto za
godzinę

217,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

2

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-25

Termin zakończenia
usługi

2020-03-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-25

Maksymalna liczba uczestników

9

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

MJP Investments Payne Matthew

Osoba do kontaktu

Paulina Pulit

E-mail

p.pulit@mcgregor.home.pl

Telefon

512993747

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem egzaminu jest sprawdzenie i potwierdzenie poziomu kompetencji językowych które osiągnął
uczestnik po zakończeniu usługi szkoleniowej oraz uzyskanie certyfikatu TOEIC Listening and
Reading zgodnym ze skalą CEFR Rady Europy, dokonanym językiem efektów kształcenia, ze
szczególny, naciskiem na praktyczne umiejętności. W zakresie wiedzy Usługa sprawdza poziom
wiedzy uczestnika według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie
gramatyki i słownictwa. W zakresie umiejętności Usługa sprawdza na jakim poziomie według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego uczestnik potrafi posługiwać się językiem
angielskim. W zakresie kompetencji społecznych Usługa sprawdza w jakim stopniu uczestnik
wykorzystał umiejętności podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji
językowych, potrafi nawiązać komunikacje interpersonalna w języku angielskim oraz poziom
świadomości różnic miedzy polską a anglojęzyczną kulturą.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading testu
skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.
TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100
pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik testu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny
raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyﬁkat w pięciu różnych
kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja testu to przede wszystkim:

zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
4 różne akcenty w części Listening
testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym
Format testu TOEIC® Listening & Reading
Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja I - Interpretacja fotografii

10 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja V - uzupełnianie zdań

40 zadań

Sekcja VI - uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII

28 zadań

pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

20 zadań

Test został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku
pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest
zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje
różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą testu jest to, że
kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do testu. To test
określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
Test TOEIC® i poziomy Rady Europy (CEF)
TOEIC L&R (10-990 pkt)A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 pkt)

60 110 275 400 490

Reading(5-495 pkt)

60 115 275 385 455

TOTAL

120225550785945

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Certyfikat lub zaświadczenie.

Grupa docelowa
Usługa przeznaczona jest równiez dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" realizowanego przez
WUP w Krakowie jako wymóg obligatoryjny w projekcie.
Wzięcie

udziału

w egzaminie

jest dla osób, które

ukończyły kurs

języka angielskiego

nr

usługi 2019/02/19/5906/312620 lub 2019/11/05/9837/482849

Opis warunków uczestnictwa
Usługa jest polaczona z kursem
lub 2019/11/05/9837/482849

języka

angielskiegonr

usługi

2019/02/19/5906/312620

Realizacja szkolenia z projektu "Kierunek Kariera"

Informacje dodatkowe
„Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

Harmonogram

LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć
Egzamin TOEIC Listening
and Reading

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-03-25

10:00

12:00

2:00

Lokalizacja usługi
Adres:
Bociana 6
31-231 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

