DUBLIN, IRLANDIA
Kurs języka angielskiego+ Praktyki zawodowe

Opis programu
Program: Kurs języka angielskiego + praktyki zawodowe w Dublinie został stworzony dla
studentów, absolwentów oraz młodych osób pracujących zawodowo, w wieku minimum 20 lat,
posiadających dobry poziom języka angielskiego (średniozaawansowany (B2)). Najpierw studenci
odbywają kurs standardowy języka angielskiego plus biznesowy przez minimum 4 tygodnie, a
następnie program nieodpłatnych praktyk.
Okres trwania praktyk to od 6 do 24 tygodni. 4 tygodnie to minimum, zaleca się jednak odbyć
praktyki trwające od 8 do 12 tygodni. Praca nie jest odpłatna. Liczba godzin pracy oraz
wykonywane funkcje są ustalane przez firmę, w której student odbywa praktyki.
Ten program jest dostępny przez cały rok akademicki poza sezonem (od października do czerwca).
Nie jest on dostępny w sezonie letnim ( lipiec, sierpień, wrzesień). Program można
rozpocząć w każdy poniedziałek.

Wymagania
fef
•
•
•

Minimalny wiek: 20
Minimalny poziom języka angielskiego: Średniozaawansowany (B2)
Program jest dostępny jedynie dla obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej

Szczegóły programu
•
•
•
•
•

Terminy rozpoczęcia: każdy poniedziałek od października do czerwca
Minimalny czas trwania kursu języka angielskiego: 4 tygodnie
Rodzaj kursu języka angielskiego: Kurs standardowy języka angielskiego plus
biznesowy
Minimalny czas trwania praktyk: 6-24 tygodni.
Miejsce pracy nie znajduje się poza Dublinem. Może to być jednak w każdym miejscu
należącym do miasta Dublin. Uczestnicy programu nie powinni oczekiwać, iż będzie to
centrum miasta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów, które oferujemy w Dublinie, prosze odwiedzić
naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/dublin.htm
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Dostępne sektory

Finanse i
rachunkowość
Hotelarstwo
Rekreacja
Administracja
Zasoby ludzkie
Handel detaliczny
Sztuka
Import i eksport

Sprzedaż
Moda & projektowanie
Komunikacja
Technologia
informacyjna
Badania społeczne
Edukacja
Dziennikarstwo
Telekomunikacja

Inżynieria
Marketing
Turystyka
Transport
Gastronomia
Organizacje
pozarządowe
Ośrodki zdrowia
Reklama

Proces rejestracji

o
o
o

Wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej
Wybrać 3 sektory biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
Przygotować Curriculum Vitae składające się z 1 strony oraz list motywacyjny w języku
angielskim. Szkoła prześle te informacje do firmy.

W momencie kiedy otrzymamy od Państwa dokumenty, potrzebne jest 6 tygodni aby zorganizować dla
Państwa praktyki. Będą Państwo musieli osobiście poznać firmę, z którą będą pracować zanim
rozpoczną praktyki. Szkoła może pomóc Państwu w przygotowaniach. Kwota nie jest zwracana w
przypadku gdy anulacji dokonuje się na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem programu
praktyk.

Uwaga: usługa dotycząca znalezienia praktyk jest zależna od dostępności w momencie dokonywania
rezerwacji.

Ceny
Opłata za pośrednictwo w znalezieniu praktyk: EUR 485
Obejmuje: znalezienie miejsca odbycia praktyk
Nie obejmuje: Kursy języka angielskiego, zakwaterowanie, materiały do nauki, opłata rejestracyjna,
bilety wstępu oraz koszt transportu podczas opcjonalnych zajęć pozalekcyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/dublin/horner-school-of-english/ceny.htm

2

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
fef
Podczas odbywania praktyk studenci mogą być zakwaterowani w tym samym miejscu co podczas kursu
języka angielskiego. Może to być rodzina goszcząca lub rezydencja/ apartament. Studentom, którzy
planują długotrwały pobyt zalecamy rezerwację jedynie 4-8 tygodni zakwaterowania za pośrednictwem
szkoły, a następnie, kiedy już rozpoczną pracę poszukanie zakwaterowania we własnym zakresie.
(zazwyczaj jest to bardziej ekonomiczne).
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/irlandia/dublin/horner-school-ofenglish/zakwaterowanie.htm

Wiza
Studenci pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie potrzebują wizy do odbycia tego
programu w Irlandii. Prosze skonsultować się z Departamentem Spraw Zagranicznych aby sprawdzić
listę narodowości, które nie wymagają wizy: www.irlgov.ie/iveagh/services/visas/default.asp
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