Język angielski
STUDIO CAMBRIDGE

S

tudio Cambridge jest najstarszą i największą
szkołą języka angielskiego w Cambridge w
Wielkiej Brytanii. Reputacja szkoły opiera się na
tych samych wysokich standardach, które towarzyszą
szkole od początku działalności – czyli od 59 lat.
Główna siedziba szkoły znajduje się w XIX-wiecznych wiktoriańskich
budynkach w centrum Cambridge, położonych w odległości 400 metrów od
głównego dworca kolejowego i 10 minut pieszo od centrum miasta.

English For Life EFL 20 (20 lekcji/tydzień)
Kurs języka angielskiego ogólnego trwający od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.15 do 12.45

English For Life EFL 28 (20 + 8 lekcji/tydzień)
Kurs obejmuje poranne zajęcia EFL 20 (od 9.15 do 12.45) oraz opcje popołudniowe, od
poniedziałku do czwartku (13.45 - 15.15) do wyboru:
 umiejętności językowe
 kultura brytyjska, historia i media
 angielski w biznesie
 akademicki angielski (obejmujący przygotowanie do egzaminu IELTS)
 pisanie i czytanie
 przygotowanie do egzaminu TOEIC

Szkoła oferuje również intensywne kursy przygotowujące do egzaminu IELTS, a także do
egzaminów FCE and CAE.

Informacje ogólne








minimalny wiek uczestników - 16 lat; średni
wiek - 22 lata;
poziom kursów: początkujący - zaawansowany;
kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek;
liczba osób w grupie - maksymalnie 16;
minimalny czas trwania kursu - 2 tygodnie;
w kursie EFL 28 jest możliwość wyboru różnych
opcji;
każdemu słuchaczowi zostaje przydzielony
nauczyciel, który czuwa nad postępami swojego
podopiecznego, ocenia mocne i słabe strony,
pomaga określić cele nauki;

Cambridge
Opieka nad kursantami

Zajęcia dodatkowe

Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych
pracowników opiekujących się kursantami
ich zakwaterowaniem u rodzin goszczących
w czasie trwania kursu. Kursanci mają też
do dyspozycji numer telefonu do
całodobowego kontaktu ze szkołą. Opłata
za kurs obejmuje również ubezpieczenie
medyczne na czas trwania kursu.

Równie ważnym elementem pobytu za
granicą, oprócz zajęć lekcyjnych, jest
spędzanie czasu wolnego. Dlatego zajęcia
dodatkowe w Studio Cambridge są
wliczone w cenę kursu. Zajęcia te
obejmują sport, zajęcia plastyczne i
językowe, wieczory filmowe, wycieczki
łodziami po rzece Cam i wieczorne zajęcia
towarzyskie oraz całodniowe wycieczki do
ciekawych miejsc na terenie Wielkiej
Brytanii.

Ceny
EFL 20

EFL 20 +8

£210/tydzień

£255/tydzień

Opłata rejestracyjna £70

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój w Oak Tree House

Pokój w Cherry Tree House

£140/tydzień

£180/tydzień

£160-180/tydzień

Przykładowy kosztorys
Kurs EFL 20
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Suma

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

2 tygodnie
2 tygodnie

£420
£70
£280
£770/2 tygodnie
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