Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Kurs języka angielskiego + Praktyki zawodowe
Opis programu (praca nieodpłatna)
Ten program składa się z kursu języka angielskiego ( rano lub wieczorem) przez 4 tygodnie,
podczas którego polepsza się swoje umiejętności językowe. Następnie studenci odbywają praktyki
przez 4 lub 8 tygodni jako pomocnicy w miejscowych firmach. Studenci zajmują się wraz z
innymi pracownikami badaniami, projektami komunikacji, pracami administracyjnymi. W niektórych
firmach studenci mają także możliwość uczestniczyć w spotkaniach – wszystko zawsze odbywa się
po angielsku!
Rozwój studentów jest sprawdzany poprzez dane ( raz lub dwa razy zależnie od czasu trwania
praktyk) oraz poprzez . Na koniec programu studenci otrzymują certyfikat. Studenci muszą mieć
poziom średniozaawansowany wyższy lub zaawansowany aby mieć możliwość uczestnictwa w
tym programie. Nie jest to program praktyk płatnych.

Szczegóły programu
Przykładowy plan zajęć:
o

Tydzień 1-4: 9:30 – 13:30 lub 14:00 – 18:00

Przykładowy plan wolontariatu:
o

Tydzień 5 – 8 lub 5 – 12: 9:30 – 17:30

Korzyści:
o
o
o
o
o
o
o
o

Elastyczny program w miejscowych firmach
Początek w każdy poniedziałek
Małe grupy: maksymalnie 10 studentów
Opcjonalne warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej
Różnorodność dziedzin, wliczając marketing, nieruchomości, Public Relations, etc.
Ćwiczenie swoich umiejętności językowych w normalnym życiu biznesowym
Program zajęć dodatkowych i lokalnych atrakcji
Certyfikat na zakończenie programu

Szczegóły:

o
o
o
o
o

Data rozpoczęcia: każdy poniedziałek
Minimalny czas trwania: 8 tygodni
Maksymalny czas trwania: 12 tygodni (90 dni)
Minimalny wiek: 18 lat
Minimalny poziom: Średniozaawansowany wyższy

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka angielskiego jakie oferujemy w Nowym
Jorku, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/stany-zjednoczone/nowy-jork.htm

Ceny
fef
•

4 tygodnie kursu ogólnego języka angielskiego: 1400 USD + 4 lub 8 tygodni
wolontariatu w firmie
Opłata za wolontariat: 4 tygodnie 880 USD/ 8 tygodni 1120 USD

•

Cena obejmuje: Kurs języka angielskiego, przygotowanie/ kwestie dotyczące rozmów
kwalifikacyjnych, sprawdzanie postępu przez Twojego nauczyciela oraz zapisanie na wolontariat
Nie obejmuje: zakwaterowania, opłaty rejestracyjnej , opłaty rejestracyjnej za zakwaterowanie,
materiałów do nauki i transferu z lotniska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/stany-zjednoczone/nowy-jork/rennert-bilingualnyc/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas nauki i pracy w Nowym Jorku:
•
Rodzina goszcząca
•
Apartamenty prywatne/ dzielone
•
Rezydencja studencka
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/stany-zjednoczone/nowy-jork/rennertbilingual-nyc/zakwaterowanie.htm

Wiza
Studenci, którzy chcą wziąć udział w tym programie muszą posiadać wizę turystyczną aby móc
otrzymać pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych.
Student jest odpowiedzialny sam za to aby przyjechać do szkoły posiadając odpowiednią wizę. Aby
uzyskać więcej informacji na temat wizy, prosimy kliknąć tutaj: http://www.usembassy.gov/ ,
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis http://www.studyglobal.pl/informacje/wizy.htm

