LONDYN CENTRUM
Kurs języka angielskiego + Praktyki zawodowe
Opis programu
Szczegóły programu:
•
•

Ambitny program aby polepszyć Państwa poziom języka angielskiego i nabyć nowe umiejętności.
Połączenie kursu językowego z praktykami zawodowymi w jednej z londyńskich firm

•
Odpowiedni dla studentów, absolwentów i magistrów od 18 do 32 roku życia
•
Cele programu to nauka i praca nieodpłatna
•
Mogą Państwo przygotować swoje portfolio z Cambridge Certificate in Work Experience za
dodatkową opłatą
•
Program dostępny dla studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Praktyki organizowane są z myślą, że student:
•
•
•

Poprawi swój poziom języka angielskiego używając go w pracy
Rozwinie określone słownictwo
Zwiększy swoje zrozumienie dla wielu kultur.

Wymagania
fef o Minimalny wiek: 18 lat
o
o

Maksymalny wiek: 35 lat
Minimalny poziom: Studenci powinni być mínimum na poziomie Upper Intermediate
(równowartość IELTS 5) lub wyższym aby móc uczestniczyć w tym programie. Po
dokonaniu rezerwacji przystąpią Państwo do testu kwalifikującego. Większość firm
poproszą również o rozmowę kwalifikacyjną przed potwierdzeniem oferty praktyk
zawodowych dlatego też ważne jest aby posiadać dobry poziom języka angielskiego aby
w pełni wykorzystać doświaczenie. Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania praktyk
jeżeli Państwa poziom nie będzie odpowiedni.

Struktura programu
o
o
o

o

o

Minilany czas trwania kursu: 2 tygodnie
Rodzaj kursu języka angielskiego: jakikolwiek kurs języka angielskigo
Czas trwania programu: 4-12 tygodni (minimalnie 2 tygodnie kursu języka
angielskiego + 6/12 tygodni praktyk (na życzenie można zarezerwować więcej tygodni
praktyk).
Opcjonalnie: Cambridge Certificate of Work Placement: Studenci będą mogli
wziąć udział w Cambridge Certificate of Work Placement. Mogą oni wybrać poziom
standardowy lub zaawansowany, zależnie od ich poziomu języka angielskiego oraz
czasu trwania program. Szkoła jest odpowiedzialna za wprowadzenie tego certyfikatu
podczas trwania programu. Cena to 105 GBP za certyfikat standardowy i 125 GBP za
certyfikat zaawansowany. Studenci mogą opłacić rejestrację w momencie przyjazdu do
Londynu (ceny mogą ulec zmianie).
Rodzaj firmy i dostępne stanowiska pracy: praktyki są dostępne w sektorach takich
jak marketing, sprzedaż, administracja, turystyka, moda, wolontariat i handel
zagraniczny. Jak również są dostępne miejsca w edukacji, finansach, inżynierii oraz
prawie. Każdy uczestnik powinien określić 2 obszary zainteresowań – wymagana jest
elastyczność w poszukiwaniu odpowiednich praktyk zawodowych.
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o

o

o

o

Praca, którą wykonują studenci zależy od ich wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia
i umiejętności, oraz oczywiście poziomu języka angielskiego. Szczegóły oraz ilość pracy
są różne, ale można się spodziewać, że studenci będą wykonywać swoje własne
obowiązki oraz możliwe, że własny projekt. Wszystkie praktyki zawodowe zawierają
pewne rutynowe zadania takie jak wprowadzanie danych, robienie fotokopii, parzenie
kawy...
Większość praktyk zawodowych jest realizowana w małych i średnich firmach w
Londynie. Praktyki zawodowe powinny zostać zaakceptowane niezależnie od ich
lokalizacji. Można oczekiwać co najmniej 1 godziny drogi od miejsca pracy do miejsca
praktyk.
Firmy gdzie studenci zrealizowali praktyki zawodowe w ostatnim czasie to:
Skola International Community School, C5 Events Organisers, Regus, Ringley, Harris
Hill Recruitment, Answer English, Trendstop, Marriott.
Wynagrodzenie: praktyki są nieodpłatne, jako iż cele programu są edukacyjne.
Praktyki oferują Państwu możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Niektóre
firmy oferują zwrot kosztów za posiłki oraz dojazd, ale nie jest to gwarantowane.

Ceny
Całkowita cena programu: Kurs języka angielskiego do wyboru + Pośrednictwo w znalezieniu
praktyk zawodowych.
Opłata za praktyki zawodowe: GBP 525 (maksimum do 12 tygodni praktyk)
Opłata za praktyki zawodowe w niektórych sektorach, jak na przykład prawo i inżynieria:
GBP 575.
Praktyki zawodowe o długości powyżej 13 tygodni: dopłata w wysokości GBP 180.

o
o
o

Obejmuje: Opłata za praktyki zawodowe
Ceny nie zawierają kursu języka angielskiego, zakwaterowania, opłaty rejestracyjnej, opłaty
rejestracyjnej za zakwaterowanie, transferu z lotniska, wysyłki dokumentów wizowych oraz opłat z
nimi związanych jeżeli są one wymagane.

Aby otrzymać więcej informacji na temat cen prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/londyn/frances-king/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Studenci mogą zarezerwować którektolwiek zakwaterowanie oferowane przez szkołę na czas trwania
kursu oraz praktyk zawodowych. Mogą wybrać pomiędzy rodziną goszczącą, mieszkaniami
dzielonymi, rezydencjami studenckimi i apartamentami typu studio.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/anglia/londyn/frances-king/zakwaterowanie.htm

Wiza
•
Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują wizy aby
móc realizować ten program.
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Organizacja programu
Proces zapisu powinien zostać dokonany z jak największym możliwym wyprzedzeniem.
Szkoła powinna otrzymać wszystkie potrzebne dokumenty na 6 tygodni przed rozpoczęciem.
Wypełnić formularz rezerwacyjny: http://studyglobal.net/polish/form_registration.php + załączyć
następujące dokumenty:
•
CV (Curriculum Vitae) w języku angielskim (jedynie przez email)
•
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 5.00 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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