
                                                                          

 

 

                                                                                       NIEZALEŻNY AUDYT JĘZYKOWY  

Audyt językowy to badanie poziomu znajomości języka obcego za pomocą specjalnie skonstruowanych, szczegółowych testów pisemnych, 

zadań oraz rozmów. Jest to bardzo użyteczne narzędzie badawcze dla firm, które inwestują w naukę języków obcych swoich pracowników. 

Audyt językowy daje możliwość analizy wykorzystania budżetu oraz oglądu na obecne umiejętności językowe pracowników.  

Dlaczego Interpersonal? 

Interpersonal to firma z bardzo dużym doświadczeniem na rynku usług językowych. Od 2007 roku świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń 

oraz zaawansowanego doradztwa językowego. Mamy rónwież duże doświadczenie szkoleniowe. Jednak od kilku lat nie oferujemy usług 

szkoleniowych, co pozwala nam na prowadzenie niezależnych i rzetelnych audytów językowch. Firmy szkoleniowe, które prowadzą audyt 

mogą zaniżać wyniki, aby wykazać, że poprzedni dostawca szkoleń nie osiąga zakładanych wyników, natomiast firma, która prowadzi u 

danego klienta szkolenia i zarazem audyt, może podwyższać wyniki, niejako chwaląc się swoimi osiągnięciami szkoleniowymi.  

Interpersonal, jako jedna znielicznych firm nie ma interesu w obniżaniu lub podwyższaniu wyników badania, ponieważ nie złoży Państwu 

oferty szkoleń językowych, ale przygotuje szczegółowy raport z rekomendacjami, które będą mogli Państwo przekazać swojemu obecnemu 

dostawcy szkoleń, lub nowemu dostawcy, który wdroży nasze rekomendacje. Audyty możemy prowadzić u Państwa w regularnych odstępach 

czasu (np. raz do roku) oraz sporządzać raporty porównawcze, aby mieli Państwo wgląd do postępów w nauce.  

Koszty  

Koszty audytów są relatywnie niewielkie, zważywszy że w grę wchodzą duże budżety szkoleniowe i ich efektywne wykorzystanie. Ceny 

audytów zaczynają się już od 300 zł. Poniżej prezentujemy tabelę cen.  

 Lista osób testowanych Cena brutto – audyt online Cena brutto – audyt tradycyjny + online 

1 Grupa od 5 do 10 osób 300 500 

2 Grupa od 11 do 20 osób 600 800 

3 Grupa od 21 do 40 osób  1500 1800 

4 Grupa od 41 – 60 osób 2000 2500 

5 Grupa od 61 – 100 osób 3000 3500 

6 Grupa od 101 osób 4500 4900 

7 Audyt indywidualny 100 100 

 

W cenę audytu wchodzą: 

- Test gramatyczno-leksykalny 

- Test czytania ze zrozumieniem 

- Rozmowa jeden na jeden (na żywo lub telefonicznie) 

 

Po audycie, każdy z pracowników otrzymuje raport z wynikami, komentarzem do każdego testu, rekomendacjami do dalszej nauki oraz 

zaleceniami egzaminacyjnymi tj., jaki egzamin dana osoba może zdawać w chwili obecnej oraz jaki będzie mogła zdawać przy systematycznej 

nauce i postępach w najbliższym czasie.  Poziomy przedstawione w raportach są kompatybilne z poziomami Rady Europy: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kszta%C5%82cenia_J%C4%99zykowego 

Powyższy cennik obejmuje Do powyższych cen należy dodać koszty dojazdu audytora oraz ewentualne koszty zakwaterowania, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

Interpersonal 

ul. Dworska 3/15 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Tel: 502 096 391 

www.interpersonal.com.pl 

e-mail: office@interpersonal.com.pl 

 

 

 

http://www.interpersonal.com.pl/

