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W imieniu polskiego oddziatu ETS Global (Educat ional Test ing Service) i  swoim wtasnym
chciałbym podziękować Pani mgr Bożennie Blaim za inicjatywę i  zaangażowanie w otwarcie na
Pol i technice LubeIskiej Akredytowanego centrum Egzaminacyjnego ETS. ośrodek jest przygotowany
do przeprowadzania egzaminóW W sposób tradycyjny oraz metodq on-| ine, przy Wykorzystaniu
nowoczesnego i  dobrze wyposażonego Iaborator ium komputerowego z dostępem do Internetu.
oferujqc uznane międzynarodowo egzaminy ETS - ToElc, TOEFL (j .  angie|ski),  WiDaF (j .  niemiecki),
TFl ( j '  francuski) - Pol i technika Lube|ska stata s ię częściq ogó|noświatowej s ieci ,  która pozwala
kandydatom z catego świata zdawać egzaminy, otwierajqce im drzwi do najIepszych uczelni oraz
drogę do kariery.

Jestem pod Wrażeniem prężnego dziatania Pani mgr Bożenny Blaim, która dba o to aby
kierowany przez niq ośrodek nie ograniczat s ię jedynie do środowiska uczeInianego PoIitechniki
Lube|skiej,  ale wykraczat ze swojq ofertq szeroko poza jej bramy stajqc s ię najważniejszym centrum
egzaminacyjnym W tej części kraju'  Potwierdzeniem tych stów jest i|ość osób, które od zatożenia
ośrodka w 2006 roku zdaty w niń egzaminy:
ToEIc@ - około 1000 kandydatów
ToEFL@ iBT - 40 kandydatów

Życzqc dalszych sukcesów, przesyłam Wyrazy uznania'
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