FRANKFURT I HAMBURG
Kurs języka niemieckiego + Praktyki zawodowe

Opis programu
Ten program pozwoli Państwu na skorzystanie z kursu języka niemieckiego najbardziej jak to
możliwe. Po skończeniu kursu języka niemieckiego studenci odbywają praktyki zawodowe w
niemieckiej firmie!
Program ten jest połączeniem 6 lub 8 tygodni kursu standardowego, intensywnego lub superintensywnego z minimum 12 tygodniami praktyk zawodowych w niemieckiem firmie. Studenci mają
możliwość przećwiczyć to, czego nauczą się w szkole językowej. Zdobędą oni rónież cenne
doświadczenie zawodowe, które będzie bardzo istotnym elementem ich CV oraz da im więcej
możliwości sprawdzenia się w ich zawodzie.
Istnieją dwie możliwości

•

•

Praktyki profesjonalne, które odbywają się w firmie w określonym sektorze, jak na
przykład architektura, rachunkowość, projektowanie czy turystyka. Niezbędna aby
wziąć udziałuw programie praktyk jest znajomość języka niemieckiego na poziomie
średniozaawansowanym (B2) i studenci muszą uczestniczyć w zajęciach przez co
najmniej 8 tygodni.
Praktyki podstawowe służące wzbogaceniu swojego doświadczenia zawodowego w
restauracji bądź hotelu ( poziom języka niemieckiego B1) i uczestnicy programu muszą
odbyć co najmniej 6 tygodni zajęć.

Wymagania
•

Minimalny czas trwania kursu z praktykami podstawowymi: 6 tygodni
Minimalny czas trwania kursu w praktykami profesjonalnymi: 8 tygoni
Rodzaj kursu: standardowy, intensywny lub super-intensywny
Czas trwania praktyk: 3-6 miesięcy
Obywatele Unii Europejskiej lub Szwajcarii (możliwe dodatkowe wymagania dla obywateli
nowych państw członkowskij Unii Europejskiej)
Minimalny poziom: B1 aby odbyć praktyki w hotelu/restauracji i B2 aby odbyć praktyki
profesjonalne
Wiek: 18-26

Ponad to, iż wymagany jest dobry poziom języka angielskiego, większość uczestników programu
potrzebuje zgodę Głównego Urzędu Pracy (ZAV), aby móc odbyć staż w Niemczech. Tak długo, jak
uczestnicy są między 18 a 26 lat, są obywatele UE lub Szwajcarii, nasza partnerska szkoła języka
niemieckiego może zorganizować praktyki, które rozpoczynają się po zakończeniu kursu języka
niemieckiego. W przypadku innych krajów możliwość stażu jest bardzo ograniczona. Jednakże, w
przypadku gdy student jest zapisany na uczelni w swoim kraju i praktyki są związane z jego
kierunkiem studiów, praktyki mogą być akceptowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka niemieckiego w Niemczech, prosze
odwiedzić stronę: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/niemcy.htm

Ceny
Pośrednictwo w praktykach: EUR 480
Cena obejmuje: pośrednictwo w praktykach, pomoc w przygotowaniu do odbycia praktyk
Cena nie obejmuje: zakwaterowania, kursu języka niemieckiego, transferu z lotniska, opłaty
rejestracyjnej itd.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/niemcy/hamburg/did-hamburg/ceny.htm

Proces zapisu
Student powinien wysłać wypełniony formularz wraz z CV w języku niemieckim oraz 3 aktualne
zdjęcia na co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem programu. Niezbędne jest przeprowadzenie
przez firmę rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas kursu językowego i w trakcie odbywania praktyk w Frankfurcie i
Hamburgu:
Na życzenie szkoła oferuje zakwaterowanie w rodzinie goszczącej lub rezydencji studenckiej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/niemiecki/niemcy/hamburg/didhamburg/zakwaterowanie.htm

Wiza
Obywatele następujących krajów nie potrzebują pozwolenia na odbycie praktyk w Niemczech: Belgia,
Dania, Finlandia, Niemcy, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria,
Portugalia, Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Szwajcaria ( prosze skontaktować się z
Ambasadą Niemiec aby uzyskać więcej informacji)
Student ponosi odpowiedzialność za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą. Aby uzyskać więcej
informacji na temat wizy prosze odwiedzić stronę:
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/Startseite.html

