BRIGHTON & CAMBRIDGE, Wielka Brytania
Język angielski + Praktyki zawodowe
Opis programu
Nasze partnerskie szkoły językowe w Brighton & Cambridge pracują z wiodącą agencją w organizacji
praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii. Szkoła jest dumna z oferowania tej usługi klientom, którzy
chcą wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe w swojej dziedzinie studiów. Praktyki zawodowe
pomagają studentom w wyróżnianiu się w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku pracy, a także
w wzbogaceniu CV o doświadczenie pracy i życia za granicą. Praktyki nie tylko poprawiają
umiejętności zawodowe studentów, ale również znajomość języka. Studenci powinni odbyć kurs
intensywny języka angielskiego o minimalnej długości 4 tygodni zanim rozpoczną praktyki.
Ogólne cele praktyk:
o
o
o
o

Oferowanie zdobycia doświadczenia zawodowego studentom i młodym osobom
Zwiększenie możliwości zatrudnienia
Zwiększenie wiedzy o międzynarodowej kulturze biznesu i poprawienie umiejętności
interpersonalnych ucznia w środowisku profesjonalnym
Oferowanie studentowi możliwości poprawy jego umiejętności kumunikacji
interpersonalnej oraz umiejętności językowych w określonym sektorze pracy

Praktyki pozwalają studentom na poprawę ich znajomości języka angielskiego w konkretnym
zawodzie, zdobyć umiejętności praktyczne i i poszerzyć swoją wiedzę o międzynarodowym
środowisku pracy.
Studenci mogą zdobyć doświadczenie zawodowe (nieodpłatne) w wielu różnych sektorach wliczając:

Sprzedaż & marketing, finanse, PR & reklama, zasoby ludzkie, prawo, inżynieria, podróże
& turystyka, hotel & restauracje, finance i księgowość, ubezpieczenia, administracja,
rynki międzynarodowe, etc. *
* Każdy wniosek w innym obszarze zawodowym zawsze będzie rozpatrzony.

Wymagania
o
o
o

Minimalny wiek: 18 lat
Minimalny poziom językowy: Upper intermediate
Dostępne jedynie dla studentów, którzy nie potrzebują wizy.

Szczegóły kursu językowego
Przed rozpoczęciem okresu praktyk studenci powinni odbyć kurs języka angielskiego, który da im
możliwość na przyzwyczajenie się do życia w Wielkiej Brytanii oraz dodatkowo pomoże im zdobyć
pewność w posługiwaniu się językiem.
Studenci powinni odbyć kurs składający się z 30 lekcji tygodniowo zanim rozpoczną praktyki.
Będą sie oni uczyć zarówno języka angielskiego ogólnego jak i umiejętności przydatnych w pracy.

Minimalny czas trwania kursu: 4 tygodnie kursu intensywnego (30 lekcji/tygodniowo)
Minimalny poziom języka angielskiego: Upper intermediate
Terminy rozpoczęcia: każdy poniedziałek

Szczegóły dotyczące praktyk
o
o
o
o
o

Czas trwania: minimalnie 4 tygodnie, maksymalnie 3 miesiące
Rozpoczęcie w każdy poniedziałek
Nieodpłatne
Zakwaterowanie nie jest wliczone
Dostępne tylko w Londynie, student będzie musiał przeprowadzić się tam aby
odbyć praktyki.

Najczęściej zadawane pytania/odpowiedzi:
•
Wynagrodzenie: Praktyki są nieodpłatne. Niektóre firmy mogą zaoferować pokrycie
kosztów podróży i posiłków, ale nie możemy zagwarantować, że będzie tak w każdym
przypadku. Mimo, że będą Państwo związani z firmą, nie będą jej pracownikami, dlatego też
nie będą Państwo otrzymywać pensji.
•
Odległość od rodziny goszczącej/ rezydencji do pracy: od rodzin goszczących lub
rezydencji do miejsca pracy podróż zajmuje około 1 godziny – to jest normalny czas
dojazdu do pracy dla większości pracowników. Niektóre obszary jak na przykład inżynieria
możliwe, że dojazd będzie trwał dłużej.
•
Zadania, które są realizowane w czasie praktyk: studenci codzienie będą wykonywać
zadania, aby nauczyć się jak funkcjonuje angielska firma działająca w sektorze ich studiów i
w tym samym czasie poprawiać swoje umijętności językowe. Możliwe, że studenci zostaną
poproszeni o przeprowadzenie badań lub pomoc w niektórych projektach. Student nigdy nie
będzie zaangażowany w kampanie marketingowe ani reklamowe firmy, ani też nie będzie
miał bezpośredniego kontaktu z klientami podczas odbywania praktyk.
•
Co się dzieje jeżeli nie przejdę pozytywnie pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej w
firmie- zostanie zorganizowana inna?
Zależnie od Pańskich umiejętności językowych, możliwe że zostanie zorganizowana inna.
Jeżeli widzimy, że Pański poziom języka angielskiego nie jest wystarczający aby otrzymać
miejsce na praktykach w konkretnym sektorze, możliwe że zaproponujemy Państwu
alternatywne. Może się zdarzyć, że zostaną Państwu zaproponowane prostsze praktyki, nie z
sektoru, który dotyczy Pańskich studiów lub zaproponujemy Państwu odbycie dodatkowych
lekcji języka angielskiego (dodatkowo płatne).
•
Czy mogę wybrać spośród różnych firm? Nie, organizowana jest jedna rozmowa
kwalifikacyjna w firmie, którą wybieramy tak aby była najbardziej odpowiednia dla Państwa
opierając się na posiadanych informacjach o Państwa umiejętnościach. Jeżeli nie przejdą
Państwo pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej bądź jeżeli nie będą Państwo
usatysfakcjonowani praktykami ( z określonego powodu) zorganizujemy dla Państwa inną
rozmowę kwalifikacyjną. Maksymalnie organizowane są 3 rozmowy kwalifikacyjne.
•
Co się dzieje jeżeli nie będę zadowolony z praktyk? Powinni Państwo porozmawiać z
nami/ firmą organizującą praktyki. Zależnie od sytuacji wybiera się najlepsze rozwiązanie
dla Państwa. Mimo wszelkich starań, możliwe że pierwsza firma, w której została
zorganizowana rozmowa nie była trafnym wyborem.
•
Gdzie będę pracował? Czy mogę wybrać miasto, w którym chcę pracować?
Mogą Państwo wskazać czy chcą pracować w Londynie, Cambridge lub Brighton. Jednak
prosze mieć na uwadze, że nie zawsze uda się znaleźć praktyki w Państwa sektorze w
określonym miejscu. W momencie kiedy otrzymamy Państwa rezerwację, potwierdzimy czy
jest możliwe odbycie praktyk w wybranym przez Państwa mieście.
•
Jeżeli wybiorę na moje miejsce praktyk Londyn, będę pracować w firmie w
centrum miasta? Większość firm gdzie odbywają się praktyki znajduje się w centrum
Londynu, w 1 i 2 strefie ale nie zawsze. Londyn jest bardzo dużym miastem i nie możemy
Państwu zagwarantować, że znalezione dla Państwa praktyki będą się odbywać w centrum.
Szczególnie praktyki w sektorach takich jak inżynieria, telekomunikacja i praca w
laboratiorum mogą odbywać się w strefie 6 (obrzeża Londynu).
•
Jakie będą moje godziny pracy? Z pewnością będą Państwo mieli podobne godziny pracy
co pozostali pracownicy firmy, zazwyczaj jest to od 9:00 – 17:30 od poniedziałku do piątku,
z 1 godziną przerwy obiadowej. W niektórych sektorach na przykład w turystyce możliwe że
będą Państwo pracować również w weekendy.

Inne informacje
Studenci powinni zapisać się na mínimum 4 tygodnie przed rozpoczęciem swoich zajęć języka
angielskiego. Jednak w sezonie letnim, od czerwca do września miejsca zapełniają się bardzo szybko.
Radzimy dokonywać rezerwacji z największym możliwym wyprzedzeniem w przypadku miesięcy
letnich.
Proces rekrutacji:
o
o
o
o

Studenci otrzymają szczegóły swojej rozmowy kwalifikacyjnej na 1-2 tygodnie przed jej
terminem.
Jeżeli student nie przejdzie pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej organizowane są
maksymalnie 3 rozmowy.
Jeżeli student nie przejdzie pozytywnie nauczymy Państwa przydatnych technik
stosowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby pomóc przejść pozytywnie kolejną.
Jeżeli student nie przejdzie pozytywnie rozmowy zależnie od jego poziomu języka
angielskiego, możliwe że zostaną mu zaproponowane alternatywne praktyki – możliwe
że będą one prostsze i nie z sektoru jaki wybrał student (jeżeli wybiera się tę opcję
możliwe że będzie konieczne dokonanie dodatkowej opłaty).

Ceny
BRIGHTON & CAMBRIDGE
•

Zapis na praktyki: £ 570

Obejmuje: pośrednictwo w praktykach, pakiet powitalny, kontrola i wsparcie podczas praktyk,
pomoc w znalezieniu zakwaterowania (rodzina goszcząca lub rezydencja).
Nie obejmuje (opcjonalne): kurs języka angielskiego, opłata rejestracyjna, zakwaterowanie,
opłata rejestracyjna za zakwaterowanie, transfery, ubezpieczenie w podróży, etc.

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Zakwaterowanie podczas trwania kursu językowego lub praktyk:
o
o

Rodzina goszcząca
Rezydencje studenckie

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić:
o
o

Brighton: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/brighton/ecbrighton/zakwaterowanie.htm
Cambridge: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/cambridge/eccambridge/zakwaterowanie.htm

