
SZKOLENIE CERTYFIKOWANE Z ZASTOSOWANIEM 
SŁOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Liczba godzin: 110 h

Prowadzący: ProfiLinguaOpis: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności uczestników i uczestniczek 
posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym wraz z jej 

potwierdzeniem (certyfikatem). 

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

* Szkolenie certyfikowane! 

▪ Poziom języka na 
poziomie B1/B2

▪ Zaznajomienie się ze 
słownictwem języka 

biznesowego, rozumieniem 
zagadnień w języku 

angielskim dot. szeroko 
pojętego biznesu

▪ Przygotowanie do 
międzynarodowego 

certyfikatu LCCI

▪ Biznesowy język 
angielski

▪ Komunikacja w biurze 
i podczas spotkań 

biznesowych
▪ Język negocjacji 

biznesowych
▪ Rozumienie języka ze 

słuchu, czytania oraz 
gramatyki



SZKOLENIE CERTYFIKOWANE Z ZASTOSOWANIEM SŁOWNICTWA 
SPECJALISTYCZNEGO

PROGRAM SZKOLENIA

Egzamin językowy LCCI

dotyczy profesjonalnych i zaawansowanych umiejętności z zakresu angielskiego w biznesie (English for Business) oraz różnych

specjalizacji w języku angielskim. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas kursu przydadzą Ci się przede wszystkim w życiu

zawodowym, a dotyczy to zarówno pracowników, jak i samych właścicieli firm. Egzamin LCCI sprawdzi Twoje zdolności do

prowadzenia złożonych konwersacji związanych z tematyką biznesu, logicznego argumentowania wypowiedzi czy słuchania ze

zrozumieniem. Jednocześnie będziesz w stanie bez problemu napisać list formalny czy uzupełnić inne oficjalne dokumenty.

Zdobędziesz wiedzę jak wypowiadać się poprawnie merytorycznie i z odpowiednim akcentem, dobierając odpowiednie słownictwo

z zakresu biznesu.

Link do opisu certyfikatu LCCI:
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci/english-language/english-for-
business.coursematerials.html#filterQuery=category:Pearson-UK:Category%2FPast-papers-and-model-answers

https://poczta.wsip.com.pl/owa/redir.aspx?C=Q_D-k7adbJsVMCuOH2n8d5TL361r0o8nVmX_uxVT4i0TV3RARHjYCA..&URL=https%3A%2F%2Fqualifications.pearson.com%2Fen%2Fqualifications%2Flcci%2Fenglish-language%2Fenglish-for-business.coursematerials.html%23filterQuery%3Dcategory%3APearson-UK%3ACategory%252FPast-papers-and-model-answers


SZKOLENIE CERTYFIKOWANE Z ZASTOSOWANIEM 
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PROWADZĄCY

PROFI LINGUA

PROFILINGUA Centrum Edukacji istnieje ponad 28 lat.
Wieloletnie doświadczenie przekłada się również na
skuteczność – słuchacze osiągają 95%–100% zdawalności na
egzaminach. Świetne rezultaty są wynikiem unikatowego
systemu monitorowania ich indywidualnych postępów –
ProfiLingua Quality Control, będącego gwarancją sukcesu na
egzaminie. Ponadto zapewnione narzędzia, czynią naukę nie
tylko przyjemną, lecz także skuteczną. Lektorzy stosują
nowoczesną metoda nauczania języka i jednoczesnego
rozwoju kompetencji miękkich- kluczowych umiejętności
XXI wieku. Metoda PROFI wspiera nakreślenie
indywidualnego, określonego celu o opracowanie
zorganizowanego planu nauki zorientowanego na rezultat, a
to wszystko w przyjaznej atmosferze kursów
dostosowanych specjalnie do indywidualnych potrzeb
słuchacza.


