VANCOUVER & TORONTO, KANADA
Kurs języka angielskiego + Praktyki zawodowe
Opis programu (praca nieodpłatna)
Nasz program NIEODPŁATNYCH praktyk zawodowych jest interesującą możliwością dla osób
młodych, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą w angielskojęzycznym otoczeniu.
Program ten oferuje możliwość ćwiczenia umiejętności językowych w kanadyjskiej firmie. Został on
stworzony dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających poziom języka angielskiego
średniozaawansowany.
Program ten oferuje:
o
o
o
o
o

Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym otoczeniu
Naukę specjalistycznego słownictwa
Stworzenie sieci kontaktów
Zdobycie wiedzy z zakresu biznesu w Kanadzie
Otrzymanie referencji od firmy, w której odbędą Państwo praktyki

Program składa się z dwóch części:
1.
2.

Uczestnictwo w kursie doskonalenia kompetencji językowych z angielskiego (który
powinien trwać tyle samo lub więcej co okres praktyk zawodowych)
Praktyki zawodowe w kanadyjskiej firmie

Aby dokonać zapisu do tego programu należy wysłać swoje CV oraz list motywacyjny. Szkoła
zorganizuje dla Państwa telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną aby sprawdzić czy mogą Państwo
uczestniczyć w programie. Możliwe, iż potrzebne będzie pozwolenie studenckie lub Co-op.
Mimo, iż szkoła nie może zagwarantować znalezienia miejsca praktyk w konkretnej firmie, znajdzie
ona dla Państwa miejsce praktyk zgodne z Państwa kryteriami, doświadczeniem i/lub
wykształceniem.
Praktyk mogą się odbywać w różnych sektorach: architektura, inżynieria, finanse, zasoby ludzkie, IT,
technologie zaawansowane, marketing, turystyka, podróże...

Szczegóły programu
•
•
•
•
•
•

Czas trwania programu: minimum 8 tygodni (4 tygodnie kursu i 4 tygodnie praktyk),
maksimum 48 tygodni (24 tygodnie kursu, 24 tygodnie praktyk)
20 lekcji w tygodniu + 10 lekcji specjalnych umiejętności + 7 sesji nauki strukturalnej
Minimalny poziom: Średniozaawansowany wyższy (w momencie rozpoczęcia praktyk)
Minimalny wiek: 18 lat
Terminy rozpoczęcia: każdy poniedziałek (oprócz świąt)
Wymagany jest test poziomujący oraz rozmowa telefoniczna przed zapisem na ten
program

Dla niektórych bardzo specyficznych sektorów minimalny wymagany czas trwania może być dłuższy
( na przykład 16 tygodni: 8 tyg. kursu i 8 tyg. praktyk)

Nasi studenci odbywają praktyki w następujących sektorach:
Administracja

Marketing, zasoby ludzkie, finanse, rachunkowość, organizacja eventów…

Inżynieria

Jakikolwiek sector, który zawiera badania, rozwój, projektowanie, projekty…

Media

Drukowanie, digital, strony Web, projekty, marketing

Turystyka

Podróże, projekty, wycieczki, obsługa hoteli…

Fundacje/ organizacje nonprofit
Prawo

Zarządzanie organizacją niedochodową, wydarzeniami, eventami…

Nauka

Biotechnologia, robotyka, geologia, środowisko…

IT

Jakakolwiek dziedzina zawierająca programy Java, jakości, programowanie…

Zarządzanie w sporcie

Zarządzanie sportem, wydarzeniami, marketingiem, wyposażeniem…

Prawo karne, Prawo cywilne, prawo imigracyjne...

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka angielskiego w Toronto oraz
Vancouver prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto/pli-toronto/kursy-jezykaangielskiego.htm
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/vancouver.htm

Ceny
Opłata rejestracyjna za program praktyk: CAD 1,225
Obejmuje: przygotowanie/doradztwo, pośrednictwo w rozmowach kwalifikacyjnych, control opieka i
kontrol koordynatora, dyplom ukończenia programu praktyk oraz materiały do nauki
Nie obejmuje: kurs języka angielskiego, zakwaterowanie, opłata rejestracyjna, opłata rejestracyjna
za zakwaterowanie, zakwaterowanie, transfer z lotniska, wysyłka dokumentów wizowych,
ubezpieczenie...
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych cen, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto/pli-toronto/szkola.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie na czas kursu językowego oraz praktyk:
o
o

Rodzina goszcząca
Apartamenty/rezydencja

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić strony internetowe:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/vancouver/plivancouver/zakwaterowanie.htm
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto.htm

Wiza
W przypadku, gdy student odbywa 4 tygodnie kursu językowego połączone z 4 tygodniami praktyk,
może przebywać on w Kanadzie z normalną wizą (z paszportem i wystąpić wizę tymczasowego
rezydenta – wiza turystyczna). Jeżeli jednak student odbywa 8 tygodni kursu i 8 tygodni praktyk lub
więcej, musi on wystąpić o wizę studencką/ pozwolenie na pracę. W przypadku gdy student
pochodzi z kraju, który nie jest objęty tymi przepisami, również musi on wystąpić o wizę studencką/
pozwolenie na pracę.
W przypadku gdy potrzebna jest wiza studencka/ pozwolenie na pracę:
W momencie, gdy student opłaci program nasza partnerska szkoła językowa wydaje specjalny list
potrzebny do otrzymania wizy. List potwierdza udział studenta w programie, który obejmuje praktyki
jako jego integralną część.
•
Studenci powinni ubiegać się o POZWOLENIE DLA STUDENTÓW
•
Biuro ds. imigracji w Państwa kraju musi wydać Państwu list potwierdzający, iż student może
pracować oraz studiować. Bardzo ważne jest aby posiadać ten dokument przed wyjazdem z
kraju.
•
Studenci muszą okazać list w biurze ds. imigracji na lotnisku po przyjeździe. Na jej podstawie
otrzymują oni pozwolenia na studiowanie oraz pracę.
Studenci powinni ubiegać się o pozwolenie dla studentów wraz z pozwoleniem na pracę Co-op przed
opuszczeniem swojego kraju. Ambasada Kanady wyda Państwu list potwierdzający przyjęcie prośby o
pozwolenie na studiowanie i pracowanie w Kanadzie. W momencie przyjazdu do Kanady muszą
Państwo okazać wyżej wspomniany list. Dzięki niemu będą Państwo mogli poprosić o numer
ubezpieczenia oraz uczestniczyć w programie.
Pozwolenie jakie Państwo otrzymują dotyczy tylko i wyłącznie tego programu i tylko pracy
za pośrednictwem naszej partnerskiej szkoły językowej. Pozwolenie to nie daje Państwu
możliwości podjęcia pracy u innego pracodawcy.
Pierwszego dnia zajęć, szkoła sprawdzi czy wszyscy studenci posiadają odpowiednie pozwolenia aby
uczestniczyć w tym programie. Jeżeli tak jest, poproszą oni o Numer ubezpieczenia społecznego aby
móc pracować.
Studenci są odpowiedzialni za zdobycie odpowiednich informacji na temat potrzebnej wizy aby móc
uczestniczyć w tym programie. W przypadku gdy student potrzebuje wizy, jest on odpowiedzialny za
dokonanie niezbędnego procesu wizowego aby ją otrzymać. Aby uzyskać więcej informacji na temat
wizy prosze odwiedzić strony internetowe: http://www.dfait-maeci.gc.ca/ lub
http://www.studyglobal.net/spanish/visado.htm#canada

