
 

Belfast Met – Ocena ESOL i proces rejestracji 2020/21 
 

 Kandydat zobowiązany jest do zarezerwowania terminu egzaminu ESOL w Belfast Met 
poprzez wybranie dostępnej daty na platformie Eventbrite (link)  
 

 Podczas rezerwacji kandydat musi potwierdzić, że jego poziom jest „początkujący” („Pre-
entry”, tzn. że NIE MA ŻADNEJ wcześniejszej znajomości języka angielskiego) i podać 
preferowane godziny zajęć. 

 

 Jeżeli kandydat jest „początkujący”, wówczas nie podlega ocenie, ale będzie musiał przesłać 
nam wypełniony formularz rejestracji. 

 

 Jeżeli kandydat NIE jest na poziomie „początkującym” (uczył się wcześniej języka 
angielskiego lub zna go w stopniu podstawowym), prześlemy mu link do  Canvas (naszego 
systemu edukacyjnego dla studentów), w którym będzie musiał utworzyć konto i wypełnić 
formularz rejestracyjny (poniżej znajdują się podstawowe informacje konieczne do 
wypełnienia formularza rejestracji). 

 

 Po utworzeniu konta w systemie Canvas kandydatowi zostanie przesłany test z umiejętności 
Czytania. 

 

 Po wypełnieniu testu z umiejętności Czytania kandydat otrzyma test z umiejętności Pisania 
oparty na ocenie uzyskanej z testu Czytania. 

 
W piątek przed terminem rejestracji wyślemy każdemu kandydatowi e-mail z informacją, że 
konieczne jest przesłanie nam formularza rejestracji oraz wypełnionych testów, abyśmy mogli 
dokonać rejestracji. Kandydat powinien móc odebrać telefon / e-mail w zarezerwowanym terminie 
rejestracji w godzinach 9.00–16.00. E-mail będzie inny dla kandydatów na poziomie „początkującym” 
i „niepoczątkującym”, a także dla kandydatów, którzy wykonali niezbędne zadania, i tych, którzy 
jeszcze tego nie zrobili. 
 
W zarezerwowanym terminie rejestracji pracownik administracyjny skontaktuje się z kandydatami 
telefonicznie rano. Jeżeli kandydat nie odbierze telefonu, prześlemy mu e-mail. Jeżeli tego samego 
dnia rano nie otrzymamy odpowiedzi na e-mail, ponownie zadzwonimy do kandydata po południu. 
Jeżeli nadal nie otrzymamy odpowiedzi, zaznaczymy, że kandydat był nieobecny.  
 
Dlatego właśnie należy być dostępnym w terminie testu i odbierać telefony z numerów podanych 
poniżej. Rozmowa może również przyjść z numeru „prywatnego” lub „zastrzeżonego”. Jeżeli 
wybrany przez ciebie termin nie będzie ci pasował, poinformuj o tym uczelnię i zmień termin z 
wyprzedzeniem. 
 
Procedurę opisano poniżej.  
 
 

Zarezerwuj termin testu i rejestracji na platformie Eventbrite 

Poziom początkujący (brak znajomości jęz. 
angielskiego) 

Poziom inny niż początkujący (pewien stopień 
znajomości jęz. angielskiego) 

Wypełnij formularz rejestracji Wypełnij formularz rejestracji. Utwórz konto w 
systemie Canvas 

Bądź dostępny(-a) w terminie testu w 
godzinach wyznaczonych na rozmowę 

Wypełnij test z umiejętności czytania 

https://www.eventbrite.co.uk/e/esol-assessment-2021-tickets-111288109732


 

telefoniczną. 

 Wypełnij test z umiejętności pisania 

 Bądź dostępny(-a) w terminie testu w 
godzinach wyznaczonych na rozmowę 

telefoniczną. 

 

Belfast Met – formularz rejestracji ESOL 2020/21 – jest dostępny pod tym linkiem.  

 

Jeżeli nie możesz wypełnić formularza lub nie masz nikogo, kto pomógłby ci wypełnić go 
elektronicznie, wyślij następujące dane e-mailem na adres: ESOL@belfastmet.ac.uk: 

1. Pełne imię i wszystkie nazwiska 

2. Data urodzenia i płeć 

3. Adres e-mail (twój adres e-mail, jeżeli masz do niego dostęp) 

4. Numer telefonu (lub telefonu komórkowego) 

5. Pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym 

6. Narodowość  

7. Twój aktualny status imigracyjny  – (obywatel UE, spoza UE, uchodźca (lub uchodźca VPRS), 
azylant lub inna kategoria imigracyjna odpowiadająca twojej aktualnej sytuacji 

8. Twój pierwszy język  

 

Osoby do kontaktu w sprawie ESOL, jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji: 

Imię i nazwisko 
Nr tel. 

komórkowego 

Mark Caldwell 07929 823916 

Rachel Duffy 07929 823958 

Roisin Shaw 07929 823951 

 

https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/2021EnrolmentFormPDF.pdf

