
OPIS
RODZAJÓW SESJI TESTÓW TOEIC® 

Sesje zamknięte testów TOEIC® (IP- TOEIC® Tests Institutional Programme) 
•

• 

Sesje otwarte testów TOEIC® (PP- TOEIC® Tests Public Programme) 

 ETS stworzył dwa typy sesji, które wspierają proces 
podejmowania decyzji w różnych środowiskach:

sesji zamkniętej
Mając na względzie sposób wykorzystania wyników 

sesji otwartej.  Oba typy sesji gwarantują rzetelne, 
obiektywne oraz wiarygodne wyniki. Kandydaci 

sesji, zgodny z wytycznymi ETS. 

Testy TOEIC® oceniają kompetencje z języka 
angielskiego. 14 000+ organizacji w ponad 160 
krajach zaufało naszym testom. Wyniki testów TOEIC® 
określają, kto skutecznie potra� porozumiewać się
w języku angielskim ze współpracownikami oraz 
klientami pochodzącymi z różnych krajów i kultur. 



Sesje zamknięte testów Sesje otwarte testów TOEIC®

Wykorzystanie
wyników

  
wyników

Organizacja sesji

Wyniki są ważne w Państwa organizacji:

• Przy przydzielaniu do odpowiednich grup językowych.
• Do monitorowania postępów.
• Do zaliczenia lektoratu/ kursu językowego.

Wyniki są uznawane na całym świecie:

 

 

Każdy zdający otrzymuje:
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• Do oceny potrzeb językowych kursantów.
• Przy wyborze pracowników do awansu lub delegacji 
służbowych.
• W procesie rekrutacji (jeśli sesja jest organizowana 

• Przy przygotowaniu do testu w sesji otwartej.

• Pełna elastyczność w wyborze terminu, godziny 
i lokalizacji oraz liczby kandydatów zgodnie z procedurami 
opisanymi w podręczniku Procedury Administracji Testów 
ETS Global.
• Sesja organizowana dla własnych kandydatów.
• Sesja administrowana przez personel ośrodka 
(przeszkolony i akredytowany przez ETS Global 
przynajmniej raz w roku) lub przez ETS Global.
• Test jest dostępny w formie papierowej lub online 
(krótszy czas oczekiwania na wyniki testu).

Państwa organizacja otrzymuje:

• 

• Raport wyników na życzenie.

• W procesie rekrutacji.
• W przypadku absolwentów wchodzących na rynek pracy.
• Jako zaliczenie lektoratu.
• W poszukiwaniu pracy, wynik może być prezentowany w CV.
•

• We wszystkich zastosowaniach wymienionych
dla sesji zamkniętych. 

W innych zastosowaniach, w których wymagane jest formalne
potwierdzenie wyniku.

ze zdjęciem i opisem wyników.

Dowiedz się więcej:

• Sesje odbywają się w ustalonych terminach zaplanowanych 
przez ETS Global (1 lub 2 sesje w miesiącu)
i są organizowane w ośrodkach otwartych.
• Ośrodek rejestruje kandydatów poprzez stronę internetową ETS 
Global (kandydaci mogą także rejestrować się samodzielnie na 
stronie ETS Global).
• Sesje w Państwa organizacji mogą być przeprowadzane wyłącznie 
dla Państwa kandydatów (pod warunkiem uzyskania zgody od ETS 
Global).

TOEIC®

• Indywidualny Opis Umiejętności Językowych opisujący
mocne i słabe strony zdających, dostępny na życzenie.
Wyniki są ważne przez dwa lata. 

Raport

Listę z wynikami zdających zawierającą informacje
o indydwidualnych wynikach. Pozwala ona na skuteczną 
analizę umiejętności każdego zdającego.

O�cjalny Raport Wyników

Certy�kat

ich wery�kacji.
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TOEIC Listening and Reading na życzenie.

Wyniki są ważne przez 2 lata i ETS Global może dokonać

 z testu 




