Język angielski medyczny
THE OXFORD ENGLISH CENTRE

T

he Oxford English Centre powstało w 1979 roku i jest
akredytowaną szkołą British Council, jak również
członkiem IALC (International Association of
Language Centres) oraz The English Network. Jest to
niezależna, przyjazna szkoła oferująca wysokiej jakości
kursy. Szkoła przyjmuje słuchaczy z całego świata, którzy uczą się języka pod
okiem doświadczonych nauczycieli. Przede wszystkim jest to szkoła, w której
każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, a nauka jest przyjemnością.

Opis kursów
Kursy przeznaczone są dla lekarzy, studentów starszych lat medycyny oraz osób, dla których język
angielski medyczny jest niezbędny w pracy.
W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z medyczną terminologią oraz słownictwem oraz
udoskonalają podstawowe struktury gramatyczne.
Uczestnicy trenują również komunikację w relacjach pacjent - lekarz oraz z innymi lekarzami.
Ćwiczone są także umiejętności przemówień i prowadzenia spotkań branżowych, rozumienie i
tworzenie dokumentacji.
Kurs bazuje na materiałach z różnych dziedzin medycyny, prasie, książkach i materiałach
autentycznych. Uczestnicy otrzymują dodatkowo słowniczek terminologii medycznej.

Rodzaje kursów
KURS CM
 kurs obejmuje 30 lekcji
medycznego angielskiego
tygodniowo
 maksymalnie 12 osób w
grupie
 długość kursu: 3 tygodnie
 poziom kursu: średnio
zaawansowany zaawansowany

KURS AMED
 kurs obejmuje 30 lekcji
tygodniowo:
 20 lekcji angielskiego
ogólnego w grupie oraz
 10 lekcji medycznego
angielskiego w minigrupie
 długość kursu: 2 tygodnie

KURS BMED
 kurs obejmuje od 25 do
40 lekcji tygodniowo
 kurs obejmuje
indywidualne zajęcia z
języka medycznego (15 30 tygodniowo ) z
lektorem oraz zajęcia z
języka medycznego w
grupie (10 lekcji
tygodniowo)
 kurs ułatwia
ukierunkowanie programu
na indywidualne potrzeby
 długość kursu: od 1
tygodnia

Oxford
Terminy kursów 2013
KURSY CM

KURSY AMED

KURSY BMED

7 stycznia - 18 stycznia

każdy poniedziałek poza
lipcem i sierpniem

każdy poniedziałek

1 lipca - 12 lipca
15 lipca - 26lipca
5 sierpnia - 16 sierpnia

Cena
KURSY CM

KURSY AMED

KURSY BMED
(lekcje indywidualne +
zajęcia grupowe)

£690 za kurs

£690 za kurs

£760/tydzień (15+10)
£910/tydzień (20+10)
£1120/tydzień (25+10)
£1320/tydzień (30+10)

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój u rodziny z łazienką

Pokój w domu studenta

£165/tydzień

£330/tydzień

£225/tydzień

Opłata rejestracyjna £75

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