BARCELONA, HISZPANIA
PRAKTYKI ZAWODOWE

Opis programu
Ten program oferuje wyjątkową możliwość połączenia intensywnego kursu języka hiszpańskiego
oraz minimum 12-tygodniowych praktyk. Studenci zdobędą nie tylko cenne doświadczenie
zawodowe, ale również poznają funkcjonowanie określonego sektoru na tle kultury hiszpańskiej.
Praktyki trwają minimum 12 tygodni. Sektory, w których zazwyczaj oferowana jest praca, to
hotelarstwo, turystyka, architektura etc. Staramy się najbardziej jak to możliwe dostosować
oferowane miejsce praktyk do profilu i wymagań studenta, ale czasem spełnienie wszystkich może
sprawić trudności. Rodzaj pracy jest również zależny od poziomu języka hiszpańskiego studenta.
Praktyki są nieodpłatne.
Miejsce pracy zostanie zagwarantowane w firmie w Barcelonie lub jej okolicach, zależnie od
wybranego sektoru.
Uwaga: Wiele firm w Hiszpanii jest zamknięta w sierpniu. Prosze wziąć to pod uwagę wybierając
praktyki.

Szczegóły programu
Wiek: 18 – 28 lat
Jedynie studenci pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej
Poziom języka hiszpańskiego: minimum średniozaawansowany
Status studenta na uniwersytecie w Państwa kraju lub zapis w naszej szkole
podczas odbywania praktyk
Niezbędne dokumenty:
- Instytucja edukacyjna, w której Państwo studiują zostanie poproszona o podpisanie
oświadczenia potwierdzającego, że są Państwo studentami w pełnym wymiarze oraz, że
okres stażu jest niezbędnym elementem tego programu.
- CV: Student musi dostarczyć swoje CV ze zdjęciem
- List motywacyjny: Student będzie musiał napisać list w języku angielskim/
hiszpańskim, w którym wyjaśni dlaczego jest zainteresowany tym programem.
•
•

Każdy student musi zaakceptować zasady firmy (termin rozpoczęcia, godziny
pracy, godzinę przerwy obiadowej)
Termin składania podania: Student musi zapisać się na co najmniej 3 miesiące przed
terminem rozpoczęcia programu

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych kursów prosze odwiedzić stronę
internetową: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona.htm

Ceny
Cena za program (4 tygodnie kursu intensywnego + pośrednictwo w praktykach): EUR
1380
Obejmuje: 4 tygodnie kursu językowego + 12 tygodni pracy
Nie obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd do/z pracy, ubezpieczenie, transfer z lotniska
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona/ih-barcelona/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Podczas trwania kursu studenci mogą wybrać pomiędzy zakwaterowaniem u rodziny goszczącej,
w apartamencie dzielonym lub w rezydencji studenckiej. Szkoła oferuje różne opcje
wyżywienia (częściowe, tylko śniadanie, bez wyżywienia) zależnie od wybranej opcji zakwaterowania.
Podczas odbywania praktyk, studenci mogą zostać w wybranym wcześniej rodzaju zakwaterowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić naszą stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/barcelona/ihbarcelona/zakwaterowanie.htm

Wiza
Od studentów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej wiza nie jest wymagana.
Studenci są odpowiedzialni za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą.
Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić następujące strony:
http://www.maec.es/en/Home/Paginas/HomeEn.aspx oraz http://www.embassyworld.com/

