MADRYT, HISZPANIA
PRAKTYKI ZAWODOWE

Opis programu
Ten program oferuje niepowtarzalną możliwość połączenia intensywnego programu nauki języka
hiszpańskiego z praktykami o długości 6 do 12 tygodni. Studenci zdobędą nie tylko cenne
doświadczenie zawodowe, ale również poznają funkcjonowanie określonego sektoru na tle kultury
hiszpańskiej.
Studenci będą musieli odbyć od 4 do 8 tygodni kursu języka hiszpańskiego zanim przystąpią do
programu praktyk. Praktyki zazwyczaj trwają od 6 tygodni ( minimum) do 3 miesięcy (maksimum).
Nie jest to umowa pomiędzy firmą, a studentem. Praktyki oparte są na porozumieniu zawieranym
pomiędzy uczelnią, a firmą. Aby mieć pewność, że warunki są całkowicie zrozumiałe, muszą zostać
one również przedstawione studentowi.
Praktyki te mają formę nieodpłatną, jednak studenci czasem otrzymują kieszonkowe.
Praktyki są dostępne w następujących sektorach:
•
•
•
•
•
•
•

Marketing
Biznes międzynarodowy
Hotelarstwo
Reklama
Administracja
Prawo
Nie są one dostępne w sektorze zdrowia/medycyny

Na podstawie umowy, nasza szkoła partnerska rozpoczyna proces poszukiwania miejsca praktyk.
Praktyki odbywają się w firmach w Madrycie, zgodnie z wybranym przez studenta sektorem oraz
jego życzeniami.
Uwaga: Praktyki nie są oferowane w sierpniu.

Wymagania
•
•
•

Minimalny wiek: pomiędzy 20 a 30 w momencie przystąpienia do kursu i praktyk
Dostępne jedynie dla studentów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Poziom języka hiszpańskiego: średniozaawansowany (B1) jest wymagany aby odbyć
praktyki

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych kursów w Madrycie prosze odwiedzić stronę
internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/madryt/sampere-madrid/kursyjezyka-hiszpanskiego.htm

Ceny
Opłata rejestracyjna za praktyki: 505 EUR
Obejmuje: Miejsce odbycia praktyk
Nie obejmuje: kurs języka hiszpańskiego, zakwaterowanie, opłata rejestracyjna, opłata
rejestracyjna za zakwaterowanie, wyżywienie, transport z/do firmy
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/madryt/sampere-madrid/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)

Podczas trwania kursu studenci mogą wybrać następujące opcje zakwaterowania:
•
•

Rodzina goszcząca
Mieszkanie dzielone

W czasie odbywania praktyk studenci mogą pozostać w tym samym miejscu zakwaterowania, co
podczas kursu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanego zakwaterowania, prosze odwiedzić naszą
stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/hiszpania/madryt/samperemadrid/zakwaterowanie.htm

Wiza
Od studentów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej wiza nie jest wymagana.
Studenci są odpowiedzialni za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą.
Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić następujące strony:
http://www.maec.es/en/Home/Paginas/HomeEn.aspx oraz http://www.embassyworld.com/

