CORK
Kurs języka angielskiego + Praktyki zawodowe

Opis programu
Użycie języka angielskiego jako środka kumunikacji międzynarodowej cały czas wzrasta i większość
osób uczy się języka angielskiego w którymś momencie swojej kariery. Dla niektórych, lekcje języka
angielskiego nie są wystarczającem, ważne jest również poczucie pewności w miejscu pracy. Aby
osiągnąć ten cel, program Work Experience został stworzony z połączenia kursu języka angielskiego
w naszej partnerskiej szkole językowej z praktykami zawodowymi w firmie. Ten program praktyk nie
jest odpłatny i jest dostępny jedynie dla obywateli krajów Unii Europejskiej.
Ten program jest przydatny jeśli chcą Państwo:
o
o
o

Znaleźć pierwszą lub nową pracę
Poprawić swoje umiejętności
Odbyć szkolenie zawodowe, którego wymaga Pańskie stanowisko pracy

Program składa się z dwóch części:
1.
2.

Pierwsza część to kurs języka angielskiego ( 20 lub 28 lekcji w tygodniu) przez minimum 4
tygodnie.
Druga część to praktyki zawodowe w firmie w miarę możliwości związanej z Pańskim zawodem
lub wykształceniem.

Szkoła oferuje praktyki zawodowe w różnych firmach z wielu sektorów:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agrokultura
Sprzedaż
Ekonomia
Prawo
Sekretariat i asystent zarządu
Inżynieria i technika
Marketing i reklama
Turystyka & rekreacja
Dziennikarstwo i komunikacja
Organizacje wolontariackie
Usługi socjalne i zdrowotne
Polityka
Administracja firm
Hotelarstwo
Handel
Informatyka
Import & eksport

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów językowych jakie oferujemy w Cork prosze
odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/cork/cec---cork-englishcollege/kursy-jezyka-angielskiego.htm

1

Wymagania
o
o
o

Minimalny poziom języka angielskiego: Upper intermediate (studenci odbywają test
poziomujący zanim zostaną przyjęci do programu)
Minimalny wiek: 18 lat
Dostępne dla obywateli krajów Unii Europejskiej

Szczegóły:
•
•
•
•

•

4 tygodnie kursu: 20 lub 28 lekcji w tygodniu
Czas trwania praktyk: od 2 do 12 tygodni
1 lekcja = 60 minuty
Terminy rozpoczęcia: W sezonie zimowym w każdy poniedziałek. Ten program nie
jest oferowany w czerwcu, lipcu oraz sierpniu.
Poziomy: Wszystkie poziomy zaawansowania od Upper intermediate (w momencie
rozpoczęcia praktyk) do zaawansowanego

Szczegóły programu
Korzyści programu:
•
•
•
•
•
•

Poprawa ogólnego poziomu języka angielskiego
Doświadczenie w określonym sektorze
Zdobycie pewności siebie aby rozwinąć się w środowisku zawodowym oraz w
komunikacji w języku angielskim
Poznanie Irlandczyków w pracy
Polepszenie możliwości w przyszłości zdobywając certyfikaty, które opisują Pańskie
umiejętności w języku angielskim oraz doświadczenie zawodowe.
Stworzenie listy kontaktów związanych z Pańskim zawodem.

Ceny
Opłata rejestracyjna za udział w rozmowach kwalifikacyjnych: EUR 400
Obejmuje: Rejestracja
Nie obejmuje: Kurs języka angielskiego, zakwaterownaie, materiały do nauki, zapisu i biletów,
transportu podczas opcjonalnych zajęć pozalekcyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/cork/cec---cork-english-college/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Podczas trwania kursu języka angielskiego w szkole zapewnione jest zakwaterowanie dla studenta w
jednej z wybranych rodzin goszczących, rezydencji, hotelu lub apartamencie. Jeżeli miejsce pracy
znajduje się na terenie Cork, student może pozostać w tym samym miejscu zakwaterowania. Jednak,
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jeżeli praca odbywa się w innym terenie, dział zakwaterowania szkoły może zorganizować
zakwaterowanie u rodziny goszczącej z częściowym wyżywieniem w rozsądnej odległości od miejsca
pracy. Student może też wybrać pobyt w pensjonacie lub hotelu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/cork/cec---cork-englishcollege/zakwaterowanie.htm

Wiza
Program praktyk zawodowych jest dostępny tylko dla obywateli krajów należących do Unii Europejskiej i
ze względu na to nie potrzebują oni wizy ani pozwolenia na pracę.
Uwaga: Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia studenta w miejscu pracy jeżeli zostało
ono uznane za nieodpowiednie. W tym przypadku opłata w wysokości 400 EUR zostanie zwrócona.
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