CALGARY, KANADA
DYPLOM JĘZYKA ANGIELSKIEGO + PŁATNA
PRACA
Opis programu
Nasza partnerska szkoła językowa oferuje pakiet: Dyplom języka angielskiego + praca (Ogólny kurs
języka angielskiego + Płatna praca), trwający minimum 32 tygodnie i maksymalnie 48, dla
studentów którzy chcą poprawić swoje umiejętności z języka angielskiego zdobywając doświadczenie
zawodowe w Kanadzie.
Stanowiska pracy są płatne, na poziomach początkujących w sektorze obsługi klienta, hotelarstwie i
sprzedaży. To jedyny program pozwalający studentom na naukę i polepszanie swoich umiejętności
języka angielskiego pracując w Kanadzie z pomocą i doradztwem naszej partnerskiej szkoły
językowej od początku do końca.
•
•
•
•

Rozwój umiejętności języka angielskiego w naturalnym środowisku pracy w
Kanadzie.
Zdobycie doświadczenia zawodowego
Zapoznanie się z Kanadyjczykami
Poprawa w przyszłych projektach w pracy

Ze względu na regulacje dotyczące imigrantów kurs języka angielskiego musi trwać tyle samo
czasu lub dłużej niż program płatnej pracy.

Kurs języka angielskiego
Studenci muszą realizować intensywny kurs języka angielskiego w trakcie pierwszej połowy
programu w Calgary + 4 tygodnie przygotowania do pracy w sektorze obsługi klienta i w
trakcie drugiej połowy programu rozpoczynają pracę.
•

Lekcje języka angielskiego w Calgary + 4 tygodnie przygotowania do pracy w sektorze
obsługi klienta

•
•
•
•

Lekcje języka angielskiego
25 lekcji tygodniowo
Egzamin po przyjeździe i po zakończeniu kursu aby sprawdzić postęp w nauce
Certyfikat ukończenia programu
Akredytowane Curriculum

•
•

Przygotowanie do pracy w sektorze obsługi klienta
Oferowany jako pakiet = 4 tygodnie /w całości 16 lekcji)
Egzamin na zakończenie programu aby sprawdzić postęp w nauce

Aby otrzymać więcej szczegółów dotyczących kursów języka angielskiego oferowanych w
Kanadzie prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada.htm

Wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek: 19 lat
Maksymalny wiek: 45 lat
Minimalny poziom języka angielskiego: Upper intermediate (B2) w momencie
rozpoczęcia pracy
Minimum 1 rok studiów
Wypełniony formularz zgłoszeniowy
Egzamin początkowy & rozmowa kwalifikacyjna
List motywacyjny i CV w języku angielskim
Pomyślne ukończenie mínimum 16 tygodni kursu & kursu obsługi klienta
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Szczegóły dotyczące płatnej pracy
Istnieje ogromne zróżnicowanie pomiędzy rodzajami pracy. Jednak studenci powinni być elastyczni i
przygotowani na podjęcie pracy na jakimkowiek stanowisku. Stanowisko pracy studenta będzie
zależne od dostępności, czasu trwania programu, poziomu języka angielskiego, wcześniejszego
doświadczenia oraz nastawienia. Studenci będą stosować swoje umiejętności językowe we
wszystkich dostępnych stanowiskach pracy jako, że będą oni mieli kontakt z klientami. Ważna jest
elastyczność.
Rodzaje pracy:
•
•
•
•

sprzedaż
gastronomia
hotelarstwo
turystyka

Pensja:
Pensja zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy, ale zazwyczaj w Calgary oferuje się pomiędzy
$8.00 a $10.00 za godzinę. Ilość godzin pracy zależna jest od rodzaju pracy zaoferowanego
studentowi.
Godziny:
Student zostanie poinformowany o godzinach pracy przed rozpoczęciem. Większość oferowanych
stanowisk pracy wymaga pracy zmianowej; zmiany są poranne, popołudniowe lub wieczorne.
Zmiany mogą być dzienne lub tygodniowe. Zazwyczaj pracownicy, którzy mają większy staż pracy w
firmie mają większą możliwość wybrania zmian najbardziej im odpowiadających niż nowi pracownicy.
Studenci powinni być przygotowani na elastyczne godziny pracy.
Praca, w której konieczna byłaby również zmiana nocna nie będzie oferowana studentowi.

Ceny
Całkowity koszt programu: Pakiet kursu intensywnego języka angielskiego + program płatnej pracy
+ koszt programu pracy

•
•

Koszt programu pracy: 1100 CAD
Koszt programu (poszukiwanie pracy na własną rękę): 495 CAD

Pakiety:
16 tygodni kursu intensywnego (25 lekcji w tygodniu) + 16 tygodni płatnej
pracy: CAD 4096
20 tygodni kursu intensywnego (25 lekcji w tygodniu) + 20 tygodni płatnej
pracy: CAD 5120
24 tygonie kursu intensywnego (25 lekcji w tygodniu) + 24 tygodnie płatnej
pracy: CAD 5928

Cena obejmuje: kurs języka angielskiego, program pracy
Cena nie obejmuje: opłaty rejestracyjnej, opłaty rejestracyjnej za zakwaterowanie, transferu z
lotniska, zakwaterowania, ubezpieczenia, wysyłki dokumentu potwierdzającego uczestnictwo
(wiza)…
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/calgary/gv-calgary/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalne)
Podczas trwania kursu szkoła oferuje zakwaterowanie w rodzinie goszczącej, apartamencie lub
rezydencji studenckiej. Podczas trwania programu pracy w Calgary studenci mogą zarezerwować
zakwaterowanie za pośrednictwem szkoły lub poszukać zakwaterowania na własną rękę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/calgary/gv-calgary/zakwaterowanie.htm
Students Must
have*:
Informacje
dotyczące
wizy
Nasza partnerska szkoła językowa po opłaceniu całkowitej należnej kwoty za program wydaje
odpowiednie potwierdzenie niezbędne do otrzymania wizy. List ten potwierdza, że student został
zapisany do programu, który obejmuje praktyki jako część wspólną programu.
Studenci powinni posiadać*:
1.
2.
3.
4.

Pozwolenie na pracę w Kanadzie & COOP Work Permit
lub Working Holiday Visa
lub SWAP (Student Work Abroad Program)
lub wizę studencką

* WHV, SWAP & YWE dostępne tylko dla niektórych narodowości. Prosze skonsutlować się z
ambasadą lub konsulatem w Pańskim kraju.
•
•
•

Studenci powinni ubiegać się o POZWOLENIE DLA STUDENTÓW, nawet jeżeli wyjeżdżają na
24 tygodnie.
Biuro ds. Imigracji w Twoim państwie musi wydać list potwierdzający zgodę na nauke i
pracę studenta. To bardzo ważne aby otrzymać ten dokument przed wyjazdem z kraju.
Studenci muszą okazać to potwierdzenie w biurze imigracji na lotnisku po przyjeździe na
miejsce, aby otrzymać pozwolenie na naukę i pracę.

Studenci powinni ubiegać o pozwolenie studenckie wraz z pozwoleniem na pracę Co-Op przed
wyjazdem ze swojego kraju. Ambasada Kanady powinna wydać studentowi list potwierdzający zgodę
na naukę i pracę w Kanadzie. Kiedy przyjadą Państwo na miejsce muszą okazać wspomniany list w
punkcie imigracyjnym. W związku z tym będą Państwo mogli ubiegać się o numer ubezpieczenia
społecznego i uczestniczyć w programie. Pańskie pozwolenie na pracę jest ważne tylko w
przypadku tego programu i wyłącznie aby pracować za pośrednictwem naszej
partnerskiej szkoły językowej. To pozwolenie nie daje możliwości podjęcia pracy u innych
pracodawców.
Pierwszego dnia zajęć szkoła sprawdzi czy wszyscy studenci posiadają pozwolenia wymagane do
uczestnictwa w tym programie. Jeżeli tak, to poproszą o numery ubezpieczenia społecznego aby
móc podjąć pracę.
Studenci są odpowiedzialni za wcześniejsze zdobycie informacji o potrzebnej wizie aby zrealizować
program języka angielskiego za granicą. W przypadku gdy potrzebna jest wiza, studenci ponoszą
odpowiedzialność za dokonanie wszystkich formalności aby ją otrzymać.
Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić stronę: http://www.dfait-maeci.gc.ca/ lub
http://www.studyglobal.pl/informacje/wizy.htm

