Język angielski biznesowy
Beet Language School in Bournemouth

B

eet jest szkołą, która utrzymuje najwyższe
standardy we wszystkim, czym się zajmuje: od
nauczania, poprzez zakwaterowanie i
administrację, aż do organizacji zajęć
popołudniowych i czasu wolnego.
Beet Language Centre znajduje się w Bournemouth,
tuż na kanałem LaManche, które jest ulubionym
kurortem wypoczynkowym Anglików.

Rodzaje kursów
Szkoła proponuje trzy typy kursów:
AA – Extra Intensywny Program – 28 lekcji/tydzień
A – Intensywny Program – 24 lekcje/tydzień
B – Główny Program – 20 lekcji/tydzień

K

ursy typu B skupiają się na języku angielskim
ogólnym. Wybierając kursy typu AA lub A,
słuchacz dobiera dodatkowe lekcje spośród podanych
opcji:
 Ćwiczenia w mówieniu i wymowie;
 Czytanie, pisanie i słuchanie;
 Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE
lub PET;
 Przygotowanie do egzaminu BEC (Business
English Certificate);
 Przygotowanie do egzaminu IELTS;
 Angielski biznesowy;
 Angielski – media i kultura;
 Angielski – turystyka i podróże;
 Angielski akademicki

Informacje dodatkowe:
liczba osób w grupie – 12 osób;
minimalny wiek – 17 lat;
szkoła organizuje aktywności
wieczorne, tj.: wieczorki z literaturą
brytyjską, z filmem, muzyką, grami,
sobotnie wycieczki
 kurs dostępny na poziomach od średnio
zaawansowany niższy po
zaawansowany.




Bournemouth
Business English
Intensywny program skupiający się na
praktycznej komunikacji związanej z
sytuacjami biznesowymi. Słuchacze uczą
się jak pisać poprawnie listy, e-maile,
notatki, a także jak tworzyć prezentacje,
uczestniczyć w dyskusjach oraz poprawnie
prowadzić rozmowy telefoniczne. Podczas
kursu wykorzystywane są podręczniki

Business English, a także dodatkowe
materiałach autentyczne - fragmenty
programów telewizyjnych i radiowych,
materiały z internetu czy też prasy.Tematyka
kursu obejmuje zagadnienia od marketingu
międzynarodowego, przez pozyskiwanie
funduszy, po zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych.

Cele kursu
Bournemouth leży nad
kanałem La Manche i
jest często odwiedzanym
przez Anglików
nadmorskim kurortem








lepsze rozumienie tekstów i dokumentów;
umiejętność prowadzenia rozmów na tematy związane z biznesem;
poprawa umiejętności komunikowania się
umiejętne przeprowadzanie prezentacji;
tworzenie korespondencji biznesowej;
zwiększona pewność siebie w trakcie spotkań biznesowych.

Ceny
AA Ekstra Intensywny
Program (20+8 lekcji)

A Intensywny Program
(20+4 lekcji)

B Główny program
(20lekcji)

£272 /tydzień

£251 /tydzień

£223 /tydzień

Opłata rejestracyjna £85

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój u rodziny PLUS

Pokój w domu studenckim

£110-130/ tydzień

£215/tydzień

£115-155/tydzień

Ratusz w Bournemouth

Transport z lotniska:
Bournemouth Airport
Southampton
Heathrow Airport
Gatwick Airport

£40
£80
£140
£150

Bournemouth
Przykładowy kosztorys pobytu 1 tygodniowego
(AA) Extra Intensywny Program (20+8)
Pokój u rodziny PLUS
Opłata rejestracyjna

£272
£215
£85

Suma

£572

*cena nie obejmuje transportu

Przykładowy kosztorys pobytu 2 tygodniowego
(A) Intensywny Program (20+4)
Pokój u rodziny
Opłata rejestracyjna
Suma

2x £251
2x £130
£85
£847

*cena nie obejmuje transportu

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

