Nowy Jork
Program praktyk zawodowym w Nowym Jorku
(Język angielski biznesowy w działaniu)

Opis programu (praca nieodpłatna)
Program dla studentów z wizą studencką.
Studentom przygotowanym na naukę języka angielskiego w stolicy biznesu i atrakcji
kulturalnych, ten program oferuje jedyne połączenie nadzorowanych zajęć z ćwiczeniem języka
angielskiego w jednej z firm w Nowym Jorku. Ten program został stworzony dla młodych osób
wykształconych, nie posiadających wykształcenia, lub posiadających małe.
Studenci wkraczają w rzeczywistość biznesu ze swoimi umiejętnościami językowymi w takich
dziedzinach jak reklama, architektura, grafika komputerowa, moda, muzyka i agencje
nieruchomości. Aby uczestniczyć w tym programie studenci powinni mieć poziom języka
angielskiego średniozaawansowany wyższy lub zaawansowany, wysłać dokumenty rejestracyjne,
wykonać test poziomujący z języka angielskiego, który zawiera część oralną i pisemną oraz
posiadać dobrą frekwencję. W momencie kiedy student zostaje przyjęty do programu, rozpoczną
się rozmowy kwalifikacyjne z miejscowymi firmami.
Ukończenie uczelni już nie gwarantuje otrzymania dobrej pracy. Za każdym razem osoby
rekrutujące wymagają dobrej znajomości języków obcych.
Staże poza tym iż pozwalają na zdobycie doświadczenia, są również możliwością na kontynuację
nauki języka, jednocześnie odbywając praktyki w firmie lub miejscowej organizacji. Osoby
nadzorujące i obsługa naszej szkoły będą Twoimi nauczycielami, pomagając Ci polepszyć Twoje
zawodowe kompetencje językowe.

Szczegóły programu
Jak funkcjonuje?
Jest to kurs języka angielskiego biznesowego obejmujący 20 lekcji przez pierwsze 2
tygodnie ( wymagana jest wiza studencka). Od 3. i 14. tygodnia uczestniczy się w zajęciach
języka angielskiego biznesowego i odbywa się praktyki z języka angielskiego
biznesowego w firmie w Nowym Jorku (około 20 lekcji w tygodniu).
Akceptuje się życzenia o specjalne miejsca praktyk, ale nie jest to gwarantowane. Praktyki nie są
płatne. Oferowane są firmy z różnych sektorów, jak na przykład:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architektura
Administracja firm
Technologia wyższa i TI
Moda
Rachunkowość
Sztuki piękne
Turystyka i hotelarstwo
Zasoby ludzkie
Ubezpieczenia
Sprzedaż międzynarodowa
Prawo
Marketing
Media i komunikacja
Sztuka teatralna
Public Relations/ Organizacja wydarzeń kulturalnych
Nieruchomości

Zapis na ten program powinien nastąpić na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem
rozpoczęcia i powinien zawierać formularz rezerwacyjny, list motywacyjny w formacie amerykańskim,
wypełniony kwestionariusz praktyk, zgodę na praktyki zawierającą podpis i datę wraz z opłatą.
Ten program został stworzony aby rozwinąć i uzupełnić umiejętności z języka angielskiego w
środowisku zawodowym. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie miejsce
praktyk w sektorze zgodnym z Twoimi zainteresowaniami, ale nie możemy zagwarantować miejsca
w konkretnej firmie czy instytucji.
Szczegóły:
•
•
•
•
•
•
•
•

Data rozpoczęcia: każdy poniedziałek
Minimalny czas trwania praktyk: 3 tygodnie
Maksymalny czas trwania praktyk: 14 tygodni
Minimalny wiek: 18 lat
Maksymalnie 10 osób w grupie
Wykłady przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej
Różnorodność dziedzin, jak marketing, PR...
Program z kursem języka angielskiego, zajęciami pozalekcyjnymi i miejscowymi
wydarzeniami
List polecający z firmy
Certyfikat ukończenia programu

•
•

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

Ceny
Ceny 2013:
Pośrednictwo dotyczące praktyk: 4-10 tygodni USD 880 / 11-14 tygodni USD 1120 + Cena
kursu języka angielskiego biznesowego.
Obejmuje: doradztwo/przygotowanie, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzanie postępów przez
nauczyciela, rejestrację na praktyki y kurs języka angielskiego przygotowujący.
Nie obejmuje: kursu języka angielskiego, zakwaterowania, opłaty rejestracyjnej, opłaty
rejestracyjej za zakwaterowanie, materiałów do nauki, transferu z lotniska oraz wysyłki dokumentów
dotyczących wizy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/stany-zjednoczone/nowy-jork/rennert-bilingualnyc/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas studiów oraz praktyk w Nowym Jorku:
o
o
o

Rodzina goszcząca
Apartamenty prywante lub dzielone
Reyzdencja studencka
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową: http://www.studyglobal.pl/informacje/zakwaterowanie.htm

Wiza
Studenci, którzy zapisali się do tego programu, muszą ubiegać się o wizę stduencką. Aby ubiegać się
o wizę studencką w Ambasadzie satnów Zjednoczonych niezbędne jest posiadanie I-20. Certyfikat I20 jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez szkołę językową, który zostanie wysłany
bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych do studenta. Ten dokument potwierdza, iż student jest
zapisany w instytucji edukacyjnej akredytowanej przez Ministerstwo Edukacji i Imigracji Stanów
Zjednoczonych. Procedurę ubiegania się o wizę studencką można znaleźć odwiedzając naszą stronę
internetową dotyczącą Nowego Jorku.
Studenci są odpowiedzialni za wcześniejsze doinformowanie się o potrzebie posiadania wizy aby móc
zrealizować program języka angielskiego dla obcokrajowców. W przypadku gdy wiza jest wymagana,
student jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich formalności aby ją otrzymać. Aby uzyskać
więcej informacji, prosimy o odwiedzenie stron internetowych: http://www.usembassy.gov/,
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis oraz http://www.studyglobal.pl/informacje/wizy.htm

Najczęściej zadawane pytania
Czego nauczę się podczas programu praktyk? Ten program pozwoli Ci zdobyć pierwsze
wrażenie o praktykach zawodowych w jednym z najsłynniejszych miast świata, w takich sektorach
jak Marketing, sztuki piękne... etc. Firmy wspomagające będą uważnie wybrane aby mogły
zagwarantować studentom najlepszą możliwość ćwiczenia języka angielskiego i nauczenia się
nowych zwyczajów.
W jakiego rodzaju firmach zazwyczaj odbywają się praktyki studenckie? Od ponad 15 lat
szkoła oferuje praktyki w dziedzinach rachunkowości, reklamy, sztuki, komunikacji, grafiki
komputerowej, mody, finansów, prawa, mediów, muzyki i nieruchomości. Mimo iż dużo zależy od
wyboru programu oraz wymagań firmy, studenci którzy mają na celu polepszenie swojego poziomu
języka angielskiego, będą mieli możliwość realizowania projektów badawczych, projektów
komunikacyjnych, wykonywalnia prac administracyjnych oraz udziału w innych kreatywnych
przedsięwzięciach.
Czy są jakieś szczególne wymagania aby uczestniczyć w tym programie? Tak, zależy od
Twojego poziomu języka angielskiego, doświadczenia, wykształcenia. Pierwszym etapem będzie
zrealizowanie rozmowy kwalifikacyjnej z osobą odpowiedzialną za program i określenie poziomu
języka angielskiego. Wymagany jest poziom średniozaawansowany wyższy lub zaawansowany.
Następnie:
•

Według poziomu języka angielskiego będzie możliwość zrealizowania kursu języka
angielskiego składającego się z 20 lekcji tygodniowo oprócz 2 tygodni wliczonych w
program praktyk. Jest to potrzebne aby osiągnąć odpowiedni poziom języka angielskiego.
Od momentu rozpoczęcia praktyk, studenci uczą się w szkole, jednocześnie realizując 3
godziny projektów samodzielnych, odbywając praktyki i pisząc odpowiednie sprawozdzania.

Jaki jest minimalny i maksymalny okres rezerwacji programu? Minimalny okres praktyk to 4
tygodnie, natomiast maksymalny 14.
Gdzie znajdują się firmy, w których odbywa się praktyki? Wszystkie firmy znajdują się w
metropolii Nowego Jorku, z wzrostem w ostatnim czasie firm zlokalizowanych w obszarze
Westchester i okolicach.
Czy ten program jest płatny? Nie, tak jak w zasadach wizy studenckiej F1, doświadczenie nie jest
odpłatne. Dodatkowo studenci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich lekcjach w szkole
językowej, jako że jest to część obowiązków wynikających z otrzymania wizy studenckiej.
Czy mogę sam wybrać firmę, w której będę odbywać praktyki? Szkoła zobowiązuje się do
znalezienia praktyk w firmie korzystając z posiadanej przez nią bazy danych.Wszystkie wybory są
zależne od dostępności.

Czy będę znał nazwę firmy przed przyjazdem do Nowego Jorku? Nie, przed Twoim
przyjazdem do Nowego Jorku, osoba ze szkoły odpowiedzialna za praktyki będzie szukała
najodpowiedniejszego miejsca, gdzie będziesz mógł zrealizować praktyki. Jednak, potwierdzenie
będzie uzależnione od rozmów kwalifikacyjne, które powinny być osobiste, po przyjeździe do
Nowego Jorku.
Czy jest możliwe odbycie praktyk w określonym lub szczególnym sektorze? Podstawowym
celem szkoły jest umieszczenie studentów w firmach, gdzie będą mogli ćwiczyć język i polepszyć
swój poziom języka angielskiego w środowisku zawodowym. Ponadto, szkoła zrobi co w jej mocy
aby znaleźć dla studenta praktyki w sektorze o jaki poprosił, ale mimo iż szkoła próbuje całkowicie
dostosować się do tego, o co prosi student, nie może zagwarantować znalezienia konkretnej firmy
czy instytucji. Szkoła podejmie wszelkie próby aby zapewnić studentowi praktyki w miejscu, gdzie
będzie mógł ćwiczyć język.
Czy mogę uczestniczyć w programie bez posiadania skończonych studiów? Tak, akceptuje
się studentów, którzy kończą swoje studia oraz tych, którzy już je ukończyli. (licencjat, inżynier,
magister, etc.)
Co się stanie jeśli będę chciał opuścić program przed datą jego zakończenia? W przypadku,
gdy student akceptuje program praktyk, jest zobowiązany do odbycia praktyk na czas określony
(minimalnie 6 tygodni). Jeśli decyduje się zrezygnować wcześniej, będzie to postrzegane jako iż jego
I-20 zawarte ze szkołą zostaje zakończone i otrzyma 60 dni na zmianę szkoły lub opuszczenie
Stanów Zjednoczonych.

