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CZYM JEST BULATS
BULATS to profesjonalny test w języku angielskim opracowany przez University of Cambridge ESOL
Examinations.
BULATS sprawdza znajomość języka używanego w środowisku pracy. Wykorzystywany jest w celu
badania kompetencji językowych, monitorowania postępów w nauce i wytyczania ścieżek rozwoju.
Wyniki prezentowane są w formie indywidualnego raportu, opisującego konkretne umiejętności.
Poziom znajomości języka przedstawiony jest w skali Rady Europy. Raport jest ważny bezterminowo
i zawiera informacje ułatwiające interpretację wyników.

ZAKRES TESTU
•

język środowiska pracy, obejmuje m.in.: zarządzanie i marketing, podróże służbowe, obsługę
klienta, planowanie strategiczne, raporty, rozmowy telefoniczne i prezentacje

•

zadania polegają na praktycznym wykorzystaniu języka w sytuacjach napotykanych na co
dzień w pracy, takich jak: zapisanie wiadomości, przeprowadzenie prezentacji, przeczytanie
ze zrozumieniem artykułu o tematyce biznesowej, napisanie raportu itd.

•

Sprawdza wszystkie umiejętności językowe (w zależności, które komponenty kandydat
wybierze):
- ogólną znajomość języka, czytanie, rozumienie ze słuchu (jeden test)
- mówienie (dodatkowy komponent)
- pisanie (dodatkowy komponent)

FORMA TESTU
THE ONLINE TEST – trwa ok. 85 minut, ma formułę adaptacyjną, w której poziom trudności
pytań dostosowuje się do odpowiedzi kandydata, dzięki czemu słuchacz nie wykonuje zadań
odbiegających od jego poziomu. Test ocenia umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu (każdy
kandydat ma słuchawki umożliwiające regulację głośności i podniesienie jakości słuchania). Wynik
dostępny jest bezpośrednio po wykonaniu testu.

UZNAWALNOŚĆ TESTU
BULATS jest profesjonalnym testem językowym, ściśle powiązanym z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR),
stworzonym przez najbardziej renomowane instytuty językowe i certyfikowanym przez ALTE
(Association of Language Testers in Europe - stowarzyszeniem zrzeszającym europejskie instytucje
egzaminacyjne).
BULATS jest uznawany przez tysiące instytucji na całym świecie, od pracodawców poprzez uczelnie
wyższe, po międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe. W Polsce uznawany jest m.in. przez
Służbę Cywilną jako narzędzie weryfikujące kandydatów na poszczególne stanowiska. Na wielu
uczelniach zwalnia z lektoratów i egzaminów językowych.
W POLSCE HONOROWANY PRZEZ:
Akademia Muzyczna Wrocław
Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
Bydgoska Szkoła Wyższa
(Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości) IT and Trade High School Bydgoszcz Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie NKJO Wrocław Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg
Politechnika Częstochowska
Studium Nauki Języków Obcych
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin Akademia Medyczna Wrocław Wyższa
Szkoła Umiejętności Kielce
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Ruda Śląska
Wyższa Szkoła
Zarządzania i Prawa im. Chodkowskiej Warszawa
Służba Cywilna Tesco
WIĘCEJ NA TEMAT UZNAWALNOŚCI TESTU NA ŚWIECIE:
http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BULATS:
www.bulats.org
TESTY PRÓBNE:
http://www.bulats.org/Bulats/Sample-tests.html
UZNAWALNOŚĆ TESTU BULATS NA NASZEJ UCZELNI
Studenci , którzy uzyskają więcej niż 60 punktów z egzaminu BULATS STANDARD lub BULATS ONLINE
zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu końcowego z oceną 5.0.
Studenci kierunków Zarządzanie i ZiIP, którzy uzyskają więcej niż 75 punktów z egzaminu BULATS
ONLINE zostaną zwolnieni z całości egzaminu końcowego z oceną 5.0.
Uwaga: W przypadku zwolnienia z całego egzaminu kończącego lektorat lub z jego części, student nie
otrzymuje certyfikatu Acert.
CENA EGZAMINU
BULATS ONLINE dla studentów, doktorantów i pracowników PP - 180 zł
BULATS ONLINE sesja na żądanie oraz dla kandydatów spoza PP - 270 zł

