PORTSMOUTH
Kurs języka angielskiego + Praktyki zawodowe
Opis programu
Nasza partnerska szkoła języka angielskiego w Portsmouth jest zrzeszona z profesjonalną
agencją specjalizującą się w oferowaniu praktyk zawodowych studentom, absolwentom oraz młodym
osobom zainteresowanym zdobyciem doświadczenia odpowiedniego do ich wykształcenia i
umiejętności. Nasza partnerska szkoła jest jedną z najbardziej prestiżowych w Wielkiej
Brytanii i wybrała tę agencję ze względu na jej doświadczenie, indywidualne podejście oraz
zaangażowanie w programy praktyk zawodowych.
Program ten jest idealny dla tych studentów, którzy studiowali/pracowali lub mają zamiar
studiować/pracować w określonym obszarze biznesu. Praktyki zawodowe są nieodpłatne ale
stanowią bardzo cenne doświadczenie.
Program składa się z kursu języka angielskiego w Portsmouth, a następnie praktyk
zawodowych w sektorze zgodnym z Państwa zainteresowaniami o długości minimum 4 tygodni.
Podczas praktyk będą mieli Państwo możliwość:
•
•
•
•

Poprawić swój poziom języka angielskiego
Dowiedzieć się więcej na temat kultury i biznesu w Anglii
Rozwinąć sieć profesjonalnych kontaktów
Zdobyć doświadczenie zawodowe

Na zakończenie praktyk z sukcesem w jednej z firm w Wielkiej Brytanii, będą Państwo mogli ubiegać
się o otrzymanie certyfikatu University Validation of Work Experience Certificate (dodatkowo płatny).
Ten certyfikat pomoże Państwu w przyszłości otrzymać większe możliwości na rynku pracy.

Wymagania
fef
o
o

o
o

Minimalny wiek: 18 lat (preferowany wiek - powyżej 20 lat)
Maksymalny wiek: brak (od osób powyżej 32 lat pobierana jest dodatkowa opłata un
100 GBP, jako iż jest to traktowane jako program dla profesjonalistów)
Minimalny poziom: wszyscy uczestnicy powinni posiadać poziom języka angielskiego
mínimum Upper intermédiate (IELTS 6.0) przed rozpoczęciem praktyk.
Narodowość: Akceptowani są jedynie studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Szczegóły dotyczące programu praktyk zawodowych
o
o
o
o
o
o

Termin rozpoczęcia: każdy poniedziałek (wtorek, jeżeli poniedziałek to święto)
Minimalna ilość tygodni kursu językowego: 4 tygodnie
Rodzaj kursu języka angielskiego: Którykolwiek z oferowanych kursów (Kurs
standardowy, intensywny, biznesowy…)
Czas trwania praktyk zawodowych: 4 – 50 tygodni.
Lokalizacja kursu języka angielskiego: Portsmouth
Lokalizacja odbycia praktyk zawodowych: Większość praktyk zawodowych ma
miejsce w organizacjach i firmach znajdujących się na terenie Londynu. Zazwyczaj nie
ma możliwości odbycia praktyk na terenie Portsmouth. Studenci powinni mieć na
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o

o
o

o

uwadze, iż dojazd do pracy z miejsca zakwaterowania odbywa się transportem
publicznym i może trwać do 1 godziny.
Rodzaj firmy/praktyk: Praktyki obejmują wiele różnych obszarów zatrudnienia, od
architektury po usługi socjalne, od marketingu po hotelarstwo, modę i projektowanie.
Sektory najbardziej popularne to: marketing, administracja firm, reklama, moda,
inżynieria, architektura, hotele, muzea, import/eksport, organizacje charytatywne,
prawo, PR, etc. Student powinien określić 2 różne sektory swoich zainteresowań
(wymagana jest elastyczność aby znaleźć praktyki na dobrym poziomie). Dokładny
rodzaj wykonywanej pracy podczas praktyk zależny jest od Pańskiego wykształcenia,
doświadczenia, umiejętności i przede wszystkim poziomu języka angielskiego.

Wynagrodzenie: Większość praktyk zawodowych jest nieodpłatna. Jednak, to decyzja
firmy czy otrzymają Państwo zwrot kosztów za posiłki oraz dojazd.
Opiekun: podczas Pańskich praktyk zawodowych zostanie Państwu przydzielony
nauczyciel z agencji, który będzie z Państwem w stałym kontakcie i pomoże w
wszystkich aspektach związanych z Pańską pracą.
Certyfikat UCLES: kończąc praktyki z powodzeniem będą Państwo mogli otrzymać
certyfikat University of Cambridge International Examinations. Dodatkowy koszt to 105
GBP za certyfikat standardowy ( minimum 4 tygodnie) i 125 GBP za certyfikat
zaawansowany (minimum 6 tygodni).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka angielskiego jakie oferujemy w
Portsmouth, prosze odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/portsmouth/lsi-portsmouth/kursy-jezykaangielskiego.htm

Ceny
Całkowita cena programu: Kurs języka angielskiego do wyboru + Praktyki zawodowe.
o
o

Opłata rejestracyjna –praktyki zawodowe: GBP 550 (maksymalnie 24 tygodnie)
Opłata rejestracyjna - paktyki zawodowe profesjonalne trwające powyżej 24 tygodni:
dopłata w wysokości GBP 100.

Obejmuje: Opłata rejraktyki zawodowe
Ceny nie obejmują zakwaterowania, opłaty rejestracyjnej, opłaty rejestracyjnej za zakwaterowanie,
transferu z lotniska, wysyłki dokumentów wizowych i opłat z nimi związanych.
Aby otrzymać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/portsmouth/lsi-portsmouth/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Studenci mogą być zakwaterowani u rodziny goszczącej (pokój jednoosobowy + częściowe
wyżywienie) podczas trwania kursu. Zakwaterowanie na czas trwania praktyk zawodowych nie jest
wliczone i jest opcjonalne. Na życzenie studenta agencja może pomóc mu w znalezieniu rodziny
goszczącej lub mieszkania wspólnego w okolicy. Opiekun programu udzieli studentowi więcej
informacji, ale przybliżony koszt to 110-200 GBP za tydzień, zależnie od rodzaju zakwaterowania i
lokalizacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/portsmouth/lsiportsmouth/zakwaterowanie.htm
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Wiza
Obywatele krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują wizy do
realizacji tego programu.

Organizacja programu
Procesu rejestracji należy dokonać jak najwcześniej. Szkoła musi otrzymać wszystkie
dokumenty na minimum 8 tygodni z góry.
Należy wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie internetowej:
http://studyglobal.net/polish/form_registration.php + załączyć następujące dokumenty:
•
Formularz zgłoszeniowy szkoły
•
CV (Curriculum Vitae) w języku angielskim (jedynie przez e-mail)
•
2 zdjęcia w kolorze
•
List motywujący wyjaśniający dlaczego wybrali Państwo odbycie praktyk w tym obszarze
zawodowym, zawierający Państwa oczekiwania i umiejętności jakie mogą Państwo wnieść do
firmy (list powinien być skierowany do „Dear Sir/Madam”)
Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego i przesłania dokumentów, jeśli zostaną zaakceptoeane,
powinni Państwo wykonać test poziomujący z języka angielskiego (minimum IELTS 6.00 lub wyższy)
Wyślemy Państwu potwierdzenie akceptacji udziału w programie praktyk zawodowych oraz list
potrzebny w przypadku ubiegania się o wizę.
Podczas Pańskich pierwszych tygodni studiów w szkole, zostanie przeprowadzona krótka rozmowa
kwalifikacyjna przez telefon z organizatorem programu praktyk aby porozmawiać o Pańskich
potrzebach.
Organizator programu praktyk skontaktuje się z firmami odpowiadającymi Pańskiemu profilowi.
Otrzymają Państwo informacje o firmie, a następnie zazwyczaj przeprowadzana jest rozmowa
kwalifikacyjna przed zawarciem umowy.
Organizator praktyk jest dostępny w trakcie trwania Pańskich praktyk i będzie on kontrolował
Pański rozwój.
Na zakończenie programu należy sporządzić raport o swoich doświadczeniach i otrzymają Państwo
certyfikat.
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