Język angielski biznesowy
Oxford Royal Academy

S

zkoła Oxford Royal Academy jest szkołą z
prawdziwą pasją do edukacji
międzynarodowej. Szkoła skupia
najlepszych nauczycieli, wielu z nich jest
wykładowcami na Uniwersytecie w Oxfordzie. W
2012r. szkoła przyjęła ponad 1500 słuchaczy z
93 krajów. Oxford Royal Academy oferuje bogatą
gamę zajęć akademickich, sportowych i
kulturalnych. Szkoła posiada akredytacje British
Council i British Accreditation Council.

Opis kursu
Dwutygodniowy, intensywny kurs języka angielskiego biznesowego dostępny na
dwóch poziomach:
Poziom 1 skupia się na rozumieniu mówionego angielskiego i na wypowiedziach
w języku angielskim w sytuacjach biznesowych.
Poziom 2 kładzie nacisk na umiejętności czytania i rozumienie dokumentów
formalnych.

Poziom 1

Poziom 2

Dwutygodniowy intensywny kurs dla tych,
którzy chcą poprawić swoje umiejętności w
rozumieniu mówionego angielskiego w
sytuacjach biznesowych. Kurs kładzie
nacisk na gramatykę, słownictwo i wymowę.
Studenci ćwiczą i rozwijają umiejętność
mówienia i rozumienia ze słuchu na
przykładach sytuacji biznesowych.

Dwutygodniowy intensywny kurs dla tych,
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności
pisania w języku angielskim. Kurs kładzie
nacisk na umiejętność czytania i
rozumienia formalnych dokumentów oraz
na tworzeniu formalnych pism takich jak
raporty, streszczenia, e-maile i listy. Kurs
skupia się na gramatyce, słownictwie i stylu
pisania wraz z praktycznymi ćwiczeniami w
czytaniu, rozumieniu i pisaniu.

Oxford
Zakres tematyczny









bankowość
marketing
zarządzanie relacjami z klientem
łańcuch dostaw
strategia biznesowa
konta firmowe
długi
akcje

Umiejętności:
 negocjacje
 prezentacje
 tworzenie korespondencji biznesowej
 prowadzenie spotkań
 wywiady

Informacje dodatkowe
All Souls College

kurs trwa 2 tygodnie;
wszyscy uczestnicy zostaną zakwaterowani w Corpus
Christi College, Uniwersytet Oxford;
 wymagany poziom min. B1;
 grupy maksymalnie 12 osobowe;
 szkoła organizuje wycieczki popołudniowe, wieczorne
wyjścia na koncerty, rozmowy przy herbacie z profesorami.



Termin kursu
28 lipca- 10 sierpnia 2013

Cena
2 - tygodniowy kurs języka
angielskiego biznesowego

£3395

Cena obejmuje zajęcia z języka angielskiego prawniczego,
zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie).
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Oxfordzie
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