NICEA I PARYŻ
PRAKTYKI ZAWODOWE

Opis programu
Praktyki zawodowe przez cały rok aby zdobyć doświadczenie, kwalifikacje i nowe umiejętności. Nasz
program praktyk zawodowych oferuje unikalną możliwość praktykowania języka francuskiego i
jednocześnie zdobycia doświadczenia zawodowego. Ten program jest dla studentów, w wieku
powyżej 18 lat, studentów uniwersytetów, którzy chcieliby odbyć praktyki w firmie. Praktyki mają
miejsce w takich sektorach jak: ekonomia, finanse, prawo, przemysł, muzea, teatry, turystyka i
komunikacja.
Przykłady sektorów:
Architektura/ nieruchomości
Banki / usługi finansowe
Turystyka
Prawo
Dziennikarstwo
Teatry i muzea
Zasoby ludzkie
Przemysł farmaceutyczny i medyczny

Większość praktyk ma miejsce w Paryżu.
Praktyki nie są pracą, ale mogą pomóc w jej znalezieniu!

Szczegóły programu
Dostępny przez cały rok
Mogą zostać zarezerwowane wraz z kursem języka francuskiego lub bez
Termin rozpoczęcia: każdy poniedziałek
Minimalny wiek: 18 lat
Wymagany poziom: zaawansowany
Czas trwania programu praktyk: 6 - 12 tygodni
Czas poszukiwania odpowiednich praktyk dla studenta: 12 tygodni
Dostępne dla studentów zapisanych na uniwersytet w swoim kraju lub w naszej szkole.

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

Ceny
Opłata za pośrednictwo w praktykach: EUR 645
Obejmuje: Możliwość odbycia kursu intensywnego aby polepszyć swój poziom języka francuskiego,
szkoła pomaga w przygotowaniu listu motywacyjnego, doradztwo, kontrolowanie studenta
odbywającego praktyki oraz firmy zlecającej praktyki, pośrednictwo w znalezieniu praktyk w firmie,
zajęcia szkolne i pośrednictwo w znalezieniu zakwaterowania.

Nie obejmuje: zakwaterowanie, kurs języka francuskiego, opłata rejestracyjna, opłata
rejestracyjna za zakwaterowanie, transfer z lotniska, ubezpieczenie w podróży, usługa ekspresowej
poczty, etc.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/francuski/francja/paryz/france-langue-paris/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas trwania kursu i praktyk w Paryżu i Nicei:
Rodzina goszcząca
Mieszkanie/ rezydencja
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o

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić naszą stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/francuski/francja/paryz/france-langueparis/zakwaterowanie.htm

Wiza
Studenci są odpowiedzialni za uzyskanie informacji na temat obowiązków wizowych i przyjazd na
miejsce z odpowiednią do tego programu wizą. Aby uzyskać więcej informacji na temat wizy, prosze
odwiedzić stronę internetową: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/enteringfrance_2045/index.html

