A TOEIC vizsgáról
TOEIC Nyelvvizsga (Test of English for International Communication)
Az "üzleti angol" vizsgatesztje
A TOEIC teszt jelentése: Test of English for International Communication, melynek kifejlesztője az Education Testing
Service /ETS/ Princetonból. A TOEIC nyelvvizsgát kifejezetten a cégek számára fejlesztették ki.
A TOEIC mára világvezetővé vált ezen a területen, több mint 7 millió ember tesz vizsgát évente.
 A világ már 120 országában ismert, több mint 10.000 szervezet használja.
E vizsgaanyagot megelőzően nem létezett megfelelő eszköz a nemzetközi üzleti életben használatos általános angol
nyelvi ismeretek részletes minősítésére. A TOEIC az angol nyelv tudásának szintjét a kezdőtől a legmagasabb szintig
tükrözi.
A teszt minden igényt kielégít, egyszerű letenni, megbízható, gyors . Az eredményeket értékelő táblázat segítségével
pontos felvilágosítást ad a vizsgán résztvevők hivatalos helyzetekben használható nyelvtudásának minősítéséről.
A TOEIC tesztet vállalatok, egyetemek, továbbképző intézmények és nyelviskolák egyaránt használják. Magánszemélyek
a TOEIC tesztvizsgát akkreditált tesztközpontokban tehetik le pl. a Business West Nyelviskolában. (4030 Debrecen,
Kishegyesi út. 163-165. )
 Kinek ajánljuk?
A TOEIC kezdőtől felsőfokig mér és megfelel mindazoknak, akiknek üzleti, munkahelyi, hivatali tevékenységük
keretében - legyen az egyszerű ügyintézés, illetve már a nemzetközi tárgyalás szintje -, az angol nyelvet kell használni.
A TOEIC kifejezetten vállalati és intézményi dolgozók számára használható többek között a következő
területeken:


objektív mérési kritérium angol nyelvi oktatások tervezésekor, minőségük ellenőrzésekor, motiváció
felkeltésére,
 dolgozói értékelésnél, kompetenciamérésnél, felvételnél, előléptetésnél, áthelyezés, felmondás esetén
 angol nyelven folytatott tréning / konferencia, tárgyalás szervezésénél: kit érdemes küldeni, milyen
csoportokat képezzünk?
A tesztnek speciális kezdőtől középhaladóig (TOEIC Bridge) és francia (TFI) és német (WiDaF) változata is van.
A vizsga részei és időtartama:
1., Listening & Reading - a teszt két óra (120 perc) időtartamú, a szükséges adminisztrációval együtt körülbelül
két és fél órát (150 perc) vesz igénybe. A vizsga papíralapú, a számítógépes értékelés miatt ceruzával kitöltendő, és 200
feleletválasztós kérdést tartalmaz.
2., Speaking & Writing - a teszt 80 perc időtartamú, a szükséges adminisztrációval együtt körülbelül 95 percet
vesz igénybe. A vizsga számítógépen, interneten keresztül történik és összesen 19 feladatot tartalmaz.
Értékelés
Nincs sikertelen vizsga, nincs bukás!
Mindenki kap bizonyítványt, az összesített pontozás 10 és 990 pont között lehetséges.
A vizsgapontszámok mellett a vizsgázó egy általános 'mire képes ezzel a tudással a vizsgázó táblázatos, szöveges
értékelést is kap. A táblázatos szöveges értékelést az adott munkakörre lehet szabni, a dolgozók rendszeres tesztelésével
pedig egy egységes, objektív és a fejlődést is kimutató mérőeszközt lehet bevezetni. Az eredmények egy vállalatcsoport akár más-más országban dolgozó munkavállalóinak nyelvtudását is összevethető módon mutatják.
Eredmény, bizonyítvány
Az értékelés - más vizsgarendszerektől eltérő módon - igen gyors, az eredményeket és a nemzetközileg érvényes
bizonyítványt a vizsgázó maximum 21 munkanapon belül kapja meg, a teljesítményt értékelő táblázattal együtt. A
TOEIC vizsgát rugalmas vizsgázóbarát ügyintézés jellemzi az eredményközlés egyedülállóan gyors és
 a bizonyítvány az egész világon érvényes!
Vizsgadíj:

90 EUR - Listening & Reading TEST
115 EUR - Speaking & Writing TEST
125 EUR - Komplex TEST

