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 Dnia 20 kwietnia br. w Warszawie 
odbył się dzień otwarty, a także warsz-
taty dla studentów oraz pielęgniarek i 
pielęgniarzy zorganizowane przez fir-
mę PCQ Recruitment. 
 Już w pierwszej godzinie przybyło 
ponad 90 uczestników. Największym 
zainteresowaniem cieszył się dwuczę-
ściowy wykład o życiu w Irlandii oraz 
w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli 
też okazję zadać pytania bezpośred-
nio przedstawicielom szpitala NHS – 
Ashford & St. Peter’s. Dwie przesym-
patyczne Panie z angielskich szpitali 
przedstawiły w skrócie system pracy 
w ich szpitalach. Ważnym wykładem 
na mapie dnia było także wystąpienie 
przedstawiciela British Council. Po-
tencjalni kandydaci zebrali informacje 
dotyczące egzaminu IELTS, który jest 
niezbędny do rejestracji w brytyjskich 
izbach pielęgniarskich, a już nieba-
wem także w izbach irlandzkich.
 Ogromnym zainteresowaniem 
wśród pielęgniarek cieszył się wykład 
prowadzony przez Panią Marlenę z 
firmy PCQ Recruitment pt. „Jak sku-
tecznie uczyć się języka angielskie-
go”. Prowadząca udzieliła wielu rad 
i wskazówek przydatnych przy nauce 
języka angielskiego. W trakcie warsz-
tatu uczestnicy mogli rozwiązać test 
językowy, który określał ich poziom 

zaawansowania. Podczas przerwy po 
warsztacie można było skorzystać z 
indywidulanej konsultacji językowej i 
omówienia testu. Na każdej przerwie 
na uczestników czekali także anglo-
języczni konsultanci PCQ, z którymi 
co odważniejsi prowadzili rozmowy 
i sprawdzali swoje kompetencje do 
pracy za granicą. Sporo pielęgnia-
rek anestezjologicznych oraz osób 
zainteresowanych pracą na oddziale 
anestezjologicznym przybyło z róż-
nych części kraju na wykład „Pielę-
gniarka anestezjologiczna – rozwój, 
kompetencje, możliwości”, poprowa-
dzony przez członków Studenckie-
go Koła Naukowego Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej 
Terapii TIVA.
 W ciągu dnia otwartego odbywały 
się także rekrutacje do szpitala NHS 
oraz do domów opieki w UK i Irlandii.
 
 PCQ Recruitment chciałoby ser-
decznie podziękować wszystkim 
uczestnikom za przybycie oraz tak 
dobre przyjęcie naszych wykładów i 
warsztatów. Dziękujmy także za licz-
ne telefony i maile, wyrażające zado-
wolenie. 

Do zobaczenia za rok.
(KEj)

Relacja z warsztatów dla 
pielęgniarek w Warszawie

Przystąp do kursu 
angielskiego z PCQ!
Organizujemy kursy  
przygotowawcze do egzaminu IELTS

Kurs jest niezbędny do rejestracji w NMC, jednak 
 doświadczenie i wiedza, którą nabędziesz przyda Ci się  
również w Twojej przyszłej pracy.

Chcemy wesprzeć Cię w rejestracji oraz znalezieniu dobrej pracy, 
dlatego też pokryjemy większość kosztów Twojego kursu!

IELTS to skrót od International English Language Testing System. Egzamin 
składa się z czterech części: konwersacje, czytanie, pisanie i słuchanie.

• Zajęcia prowadzone przez doświadczonego  
nauczyciela - Native Speakera
• 3 godzinne lekcje w tygodniu
• Kilkuosobowe grupy
• Lekcje bez wychodzenia z domu, przez Skype
• Opłata wynosi 160zł miesięcznie (€40) – resztę kosztów 
pokrywa PCQ

• Pomożemy napisać CV

Skontaktuj się z nami  
telefonicznie lub e-mailowo aby 
uzyskać więcej informacji:

PCQ Recruitment
Tel. +48 500 867 646,  
+48 514 040 033
KRS: 0000497151
praca@pcqrecruitment.com

ZDAJ IELTS Z PCQ!

R E K L A M A

Jeśli wprowadzenie egzaminu 
IELTS pokrzyżowało Twoje pla-
ny wyjazdowe do pracy w UK, to 
mamy dla Ciebie rozwiązanie.
 Osoby, chcące zarejestrować się w 
brytyjskich izbach pielęgniarskich po 
18 stycznia 2016 roku, muszą okazać 
certyfikat IELTS z egzaminu z języka 
angielskiego.  Jest to jedyny egzamin 
z języka angielskiego honorowany 
przez NMC. 

Czy test IELTS będzie też wymaga-
ny do rejestracji w Irlandii?
 Według najnowszych informacji - 
tak. Irlandzkie izby przygotowują się, 
aby wprowadzić obowiązek IELTS 
jeszcze w roku 2016.

Czy test IELTS jest trudny?
 Egzamin składa się z czterech czę-
ści: konwersacje, czytanie, pisanie i 
słuchanie. Do rejestracji wymagany 
jest wynik 7.0 ze wszystkich czterech 
części testu. Ten sam egzamin jest wy-
magany, aby rozpocząć studia w Wiel-
kiej Brytanii. Oznacza to, że poziom 
jest dosyć wysoki, jednak tysiące 
osób z odpowiednim przygotowaniem 
i motywacją co roku dostaje swój cer-
tyfikat IELTS.

Jak długo ważny jest ten certyfikat?
 Pamiętaj, że Twój certyfikat IELTS 
będzie ważny  2 lata. 

Mój angielski jest bardzo dobry. 
Czy powinienem wziąć udział w za-
jęciach przygotowawczych?
 Zdecydowanie tak! Warto zoba-
czyć, czego możesz się spodziewać 
i jak skonstruowane są pytania. Pod-

czas zajęć wiele razy będziesz miał 
okazję odpowiadać na przykładowe 
pytania. Konwersacje, szczególnie z 
,,native speakerem’’, dodadzą Ci pew-
ności siebie i przygotują do tej części 
testu, w której oceniana będzie Twoja 
werbalna komunikacja w języku an-
gielskim. 

Dlaczego wprowadzono test języka 
angielskiego jako element rejestra-
cji?
 NMC – brytyjskie izby pielęgniar-
skie - chciały upewnić się, że osoby, 
które zamierzają pracować w ich kraju 
jako pielęgniarki, będą w stanie swo-
bodnie porozumiewać się w języku 
angielskim w każdej sytuacji. Pielę-
gniarka musi umieć nie tylko porozu-
miewać się werbalnie. Umiejętności 
pisania i czytania są konieczne przy 
wypełnianiu kart pacjentów lub pisa-
niu raportów. Brytyjskie izby wpro-
wadziły testy językowe, aby upewnić 
się, że pacjenci będą mogli korzystać 
z wysokiego poziomu usług zdrowot-
nych.

Czy zdanie tego testu przyda mi się 
do czegoś innego poza rejestracją w 
brytyjskich izbach pielęgniarskich?
 Oczywiście, że tak! Każda okazja 
do nauki angielskiego jest dobra, a ta 
jest świetna! Nie bez powodu jest to 
najpopularniejszy test języka angiel-
skiego na świecie. W trakcie przygo-
towań do testu będziesz miał moty-
wację, aby nauczyć się nowych słów, 
powiedzeń i struktur gramatycznych. 
Nauczyciel  będzie zachęcał Cię do 
swobodnego wyrażania swoich myśli, 
dzięki czemu szybko uzyskasz płyn-

ność wypowiedzi.
 Pamiętaj, że najważniejsza rzecz, 
jaką zyskasz, to pewność siebie. Pew-
ność, że język angielski nie będzie już 
przeszkodą na drodze do Twojej no-
wej ścieżki kariery. 
 Naszych kandydatów przed wyjaz-
dem do pracy staramy się wspierać 
we wszystkich aspektach, np. przy 
rejestracji zawodowej, doborze oferty, 
układaniu profesjonalnego CV. Moż-
na liczyć na nasze doradztwo, a teraz 
także na przygotowanie do IELTS.
 Od marca ruszył program przygoto-
wujący naszych kandydatów do otrzy-
mania certyfikatu IELTS:
• Zajęcia prowadzone przez doświad-
czonego nauczyciela - native speakera
• 3 godzinne lekcje w tygodniu 
• Kilkuosobowe grupy
• Lekcje bez wychodzenia z domu, 
przez Skype’a
• Opłata od kandydata wynosi tylko 
160 zł miesięcznie – resztę kosztów 
pokrywa PCQ
• Przygotujemy Cię do rozmowy 
kwalifikacyjnej
• Pomożemy napisać CV
Kurs jest niezbędny do rejestracji w 
NMC, jednak doświadczenie i wie-
dza, które nabędziesz, przydadzą Ci 
się również w Twojej przyszłej pracy.

Skontaktuj się z nami telefonicznie 
lub e-mailowo, aby uzyskać więcej 
informacji:
+48 500 867 646
+48 514 040 033
praca@pcqrecruitment.com

(MWó)


