KAPSZTAD
Praktyki zawodowe
Opis programu
Nasza partnerska szkoła języka angielskiego oferuje program praktyk zawodowych od 10 lat.
Podczas tego okresu ciągle rozszerza bazę firm lokalnych, z którymi współpracuje. Zależnie od
Państwa wykształcenia, doświadczenia oraz innych czynników, szkoła będzie mogła spełnić Państwa
prośby.
Krok 1: Zapis
Program praktyk został stworzony aby dać studentom, absolwentom i młodym osobom pracującym
możliwość podjęcia pracy w międzynarodowych firmach lub organizacjach w Kapsztadzie i jego
okolicach.

Aby rozpocząć muszą Państwo wypełnić formularz rezerwacyjny w celu ustalenia Państwa zdolności
oraz doświadczenia zawodowego. Potrzebujemy również zapoznać się z Państwa oczekiwaniami,
jakiego rodzaju korzyści mogą Państwo wnieść do lokalnej organizacji i co chcą Państwo osiągnąć.
Aplikacja jest dostosowywana do Państwa indywidualnego profilu. Przykładowo chcą Państwo
poprawić swoje umiejętności językowe w środowisku zawodowym. Możliwe też, iż szukają Państwo
możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Szkoła postara się zorganizować dla Państwa takie
miejsce odbycia praktyk, aby spełniało ono Państwa oczekiwania.
Krok 2: Program praktyk
Koordynator programu praktyk kontaktuje się z wieloma lokalnymi organizacjami i firmami aby
znaleźć dla Państwa jak najodpowiedniejsze miejsce. Następnie firma wystawia list akceptacyjny.
Krok 3: Ubieganie się o wizę
Zależnie od Państwa kraju pochodzenia oraz czasu trwania pobytu, możliwe że pozwolenie na pobyt
turystyczny byłby wystarczający aby zrealizować program w Afryce Południowej lub możliwe, iż
byłaby konieczność ubiegania się o wizę w kraju. Dla pobytów powyżej 90 dni potrzebna jest wiza
studencka. Aby uzyskać więcej szczegółów prosze przeczytać część dotyczącą wizy zawartą w tym
dokumencie.
Krok 4: Przyjazd do Kapsztadu
Zostaną Państwo odebrani z lotniska i przedstawieni lokalnej firmie lub organizacji. Koordynator
programu praktyk będzie z Państwem w kontakcie aby mieć pewność, iż otrzymują Państwo tyel
korzyści z tego doświadczenia, ile to możliwe. Osoby biorące udział w programie są zapraszane do
uczestnictwa w szkolnym klubie Social Club, gdzie będą Państwo mogli poznać innych studentów i
utrzymywać z nimi kontakt.
Na zakończenie programu otrzymają Państwo od firmy referencje.

Sektory praktyk
Rachunkowość/finanse
Administracja
Motoryzacja
Reklama
Sztuka, kultura
Ekologia i ochrona
zwierząt
Kierownik event’ów
Moda

Projektowanie graficzne
Zasoby ludzkie
Import, eksport
IT, informatyka
Prawo
Logistyka
Analiza rynku
Marketing
Media - TV, Radio,
fotografia, dziennikarstwo

Muzyka
Organizacje pozarządowe
Polityka
Public Relations
Gastronomia
Sprzedaż
Prace socjalne
Sport i rekreacja
Turystyka

Szczegóły programu

Program praktyk
Praca nieodpłatna
Możliwość rezerwacji z lub bez kursu języka angielskiego
Minimalny czas trwania praktyk: 8 tygodni
Zapisu należy dokonać na 3 miesiące przed przyjazdem do Afryki Południowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów jakie oferujemy w Kapsztadzie, prosze odwiedzić
stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/rpa/kapsztad/good-hope-studies/kursy-jezykaangielskiego.htm

Wymagania
Minimalny wiek: 18 lat.
Minimalny poziom w momencie rozpoczynania praktyk: średniozaawansowany
Dobra znajomość w dziedzinie, w której student chce odbyć praktyki
Prosze sprawdzić wymagania wizowe, aby dowiedzieć się jakie warunki należy spełniać.
Możliwość otrzymania wizy
Wypełnić/przygotować 3 poniższe dokumenty:
o Formularz zgłoszeniowy
o List motywacyjny
o Curriculum vitae w języku angielskim

Znalezienie miejsca praktyk
Dział szkoły zajmujący się programem pracy skontaktuje się z lokalnymi organizacjami i firmami.
Student odbędzie rozmowę kwalifikacyjną przez telefon. Rozmowa kwalifikacyjna może potrwać około
15 minut dzięki czemu zostanie określony poziom języka angielskiego jaki posiada student oraz jego
zamiary. Szkoła na podstawie tej rozmowy będzie mogła znaleźć ofertę praktyk dostosowaną do
wymagań i oczekiwań studenta.
Szkoła znajdzie dla Państwa praktyki w przeciągu 4 tygodni od otrzymania Państwa dokumenctacji
rejestracyjnej. W momencie gdy zaakceptują Państwo ofertę, firma wystawi list akceptacyjny. Zależnie
od narodowości i czasu trwania programu, możliwe iż student będzie musiał ubiegać się o wizę (prosze
sprawdzić informacje na temat wizy).
Zależnie od rodzaju pracy, firma może znajdować się w miejscu gdzie nie można dotrzeć transportem
publicznym. W takim przypadku student będzie musiał wynająć samochód. Szkoła pomoże Państwu w
formalnościach z tym związanych. Otrzymają Państwo pakiet ze wszystkimi informacjami dotyczącymi
Państwa programu na 2 tygodnie przed Państwa wyjazdem.

Ceny
fef

Opłata za pośrednictwo w praktykach: EUR 675
Nie obejmuje: kurs języka angielskiego, zakwaterowanie, opłata rejestracyjna za zakwaterowanie,
opłata rejestracyjna, opłata wizowa, transport, ubezpieczenie, etc.
Obejmuje: stworzenie programu dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb, pomoc w
znalezieniu zakwaterowania na dłuższy okres czasu ( od hosteli po umeblowane mieszkania), pomoc w
wypożyczeniu samochodu ba dłuższy okres czasu w przypadku jeśli zajdzie taka potrzeba, transfer z
lotniska, towarzyszenie studentowi podczas pierwszego dnia, doradztwo, pomoc w organizacji wyjazdu,
przed, podczas i po pobycie, 24-godzinny telefon alarmowy, pakiet informacyjny zawierający kartę SIM,
kartę studenta, która oferuje zniżki na atrakcje turystyczne, do restauracji, etc. Możliwość
uczestniczenia w klubie szkolnym Social Club.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/rpa/kapsztad/good-hope-studies/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Szkoła może zaoferować studentom zakwaterowanie u rodziny goszczącej oraz w rezydencji studenckiej
podczas ich kursu języka angielskiego oraz pracy. W momencie zakończenia kursu języka angielskiego
za zgodą szkoły mają oni możliwość pozostania w tym samym miejscu zakwaterowania (na wcześniejszą
prośbę).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania, prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/rpa/kapsztad/good-hopestudies/zakwaterowanie.htm

Wiza

Tak

Studenci otrzymają pozwolenie na
pobyt turystyczny w momencie
przyjazdu do kraju.
List akceptacyjny z firmy/organizacji
powinien być okazany przy
przyjeździe.

Nie

Studenci otrzymują list akceptacyjny
z firmy/ organizacji i muszą ubiegać
się o wizę turystyczną z adnotacją
„odbycie praktyk/wolontariatu
nieodpłatnego” w Ambasadzie
Republiki Południowej Afryki w swoim
kraju.

90 dni lub
mniej

Są Państwo
studentami w
kraju wolnym od
obowiązków
wizowych?

Wszystkie
narodowości

Więcej
niż 90 dni

Lub tak, ale
maksymalny okres
pobytu bez wizy
wynosi 30 dni i
program trwa więcej
niż 30 dni

Student otrzymuje list akceptacyjny z firmy/organizacji i powinien ubiegać się o
pozwolenie na pracę z adnotacją „odbycie praktyk/wolontariatu
nieodpłatnego” w Ambasadzie Republiki Południowej Afryki w swoim kraju.

Ważne:
Klient ponosi odpowiedzialność za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą.
Studenci mogą przedłużyć pobyt. Aby to zrobić, studenci muszą się udać do Departamentu
Spraw Zagranicznych w Kapsztacie i przedłużyć swoją wizę.
Studenci nie mogą zmienić posiadanej wizy, ale mogą ją przedłużyć
Koszt otrzymania wizy turystycznej i pozwolenia studenta to 52 EUR/ 52 USD.
Studenci mający mniej niż 21 lat powinni posiadać zgodę podpisaną przez rodziców oraz
nauczyciela w Kapsztadzie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań dotyczących wizy prosze odwiedzić stronę:
www.home-affairs.gov.za
Prosimy zapoznać się również z: http://www.studyglobal.pl/informacje/wizy.htm

