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Versant Professional English Test   
 

Versant Professional English Test to idealne uzupełnienie kursu Business English.  
W ciągu 60 minut test sprawdza umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, 
czytania i pisania – wszystko w kontekście środowiska 
biznesowego i z wykorzystaniem sytuacji związanych z 
anglojęzycznym lub międzynarodowym miejscem pracy. 
 
Versant Professional English Test zdawany jest online 
(Computer Delivery System software) i sprawdzany 
automatycznie przez zaawansowane algorytmy Pearson. 
Dostępny jest na dwóch poziomach: pre-A1 – B1+ (Level 1) oraz B1+ – C1 (Level 2). 
 
Versant Professional English Test jest testem na żądanie. To instytucja edukacyjna ustala 
dogodny termin testu dla siebie i kandydatów. Może być przeprowadzany na uczelni lub w 
domu z opcja remote monitoring. 
 
 Test znakomicie sprawdzi się jako ocena biegłości językowej, sprawdzian postępów w 

nauce oraz jako test kończący lektorat.  
 

 Test zakończony szczegółowym raportem. Raport wyników zawiera wynik w skalach 
Global Scale of English i CEFR, opis kompetencji dla każdej z umiejętności językowych, 
jak również praktyczne wskazówki dotyczące dalszej nauki dla studenta jaki lektora.  
 

 Versant Professional English Test przeprowadzany jest przez system, przez który 
każda instytucja może wygenerować kody, wydrukować raport jak i certyfikat dla 
każdego studenta.  
 

 Certyfikat może zawierać również logo Wyższej Szkoły Bankowej  
 
Poniżej znajduję się certyfikat jaki otrzymują studenci i lektorzy: 
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Poniżej znajduję się raport jaki otrzymują studenci i lektorzy: 

 
Raport jest skorelowany z podręcznikami Pearson: Business Partner i Market Leader 

Dzięki korelacji lektor otrzymuję informacje jakie zadania powinien student zrobić w celu 
udoskonalenie swoich umiejętności językowych. 
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Pearson LCCI Qualifications 
 
 
Kwalifikacje Pearson LCCI to kwalifikacje związane z pracą, stworzone w celu zapewnienia 
osobom uczącym się umiejętności i wiedzy potrzebnych do rozwoju w miejscu pracy.  
 
Kwalifikacje LCCI zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. 
Dlatego cieszą się zaufaniem i cenią pracodawcy na całym świecie. 
 
Egzaminy zawodowe LCCI  to egzaminy z zakresu Financial and Quantitive  
 

 
 
 Egzaminy LCCI zapewniają studentom umiejętności specyficzne dla danej branży i 

umiejętności praktyczne. 
 

 Studenci mogą z powodzeniem zademonstrować pracodawcom swoje praktyczne 
umiejętności i pewność siebie do wykonania pracy. 
 

 Egzaminy zawodowe LCCI to egzaminy, to egzaminy w wersji papierowej, które są 
oceniane przez egzaminatorów Pearson i zakończone certyfikatem.  
 

 Wszystkie zadania egzaminacyjne są tylko w języku angielskim co pozwala studentom 
w sposób praktyczny używać języka angielskiego biznesowego / finansowego 
 

 Egzaminy zawodowe LCCI są akredytowane przez brytyjską 
instytucją Ofqual. Ofqual to Urząd Regulacji Kwalifikacji i 
Egzaminów i jest pozarządowym departamentem rządowym, 
który reguluje kwalifikacje, egzaminy i testy w Anglii.  
 

 Kwalifikacje LCCI z Pearson są rozpoznawalne na arenie 
międzynarodowej przez pracodawców, uniwersytety i 
organizacje zawodowe. 
 

Egzaminy w zakresie Rachunkowości i Finansów zostały przyporządkowanie (mapping) z 
International Accounting Standards (IAS), dzięki temu kwalifikacje mają znaczenie globalne.  
 
Studenci posiadający certyfikat LCCI na poziomie 2,3,4 może zostać zwolniony z modułów 
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants , ICEW - Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales 
 
 


