Język włoski biznesowy
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

S

cuola Leonardo została założona w 1977r. i
specjalizuje się w nauczaniu języka włoskiego
dla obcokrajowców. Szkoła posiada swoje filie
m.in. w Rzymie, Florencji, Mediolanie i Sienie.
Wszystkie siedziby szkół zlokalizowane są w centrum
miast, a nauczaniem zajmuje się kadra
wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów. Szkoła
zapewnia szeroką gamę aktywności kulturowych,
pozwalających lepiej poznać kulturę włoską i
przyswoić język.
Kurs przeznaczony dla osób, dla których język włoski jest niezbędny w pracy.

Opis kursu
Zajęcia skupiają się na poznaniu najważniejszych wyrażeń i słownictwa z zakresu języka
biznesowego. W trakcie kursu stosowane są różnorodne metody nauczania: analizy
tekstów, podręczników, listów, dokumentów, artykułów z pism branżowych, ćwiczenia
utrwalające, dyskusje, itp.

Informacje ogólne





kurs obejmuje 30 lekcji/tydzień;
czas trwania kursu – 2 tygodnie;
wymagany poziom: min. B1;
kurs składa się z 4 lekcji włoskiego ogólnego i 2 lekcji
indywidualnych z zakresu języka biznesu każdego dnia.
 kursy odbywają się cały rok.

Tematyka kursu
 ubieganie się o pracę: jak napisać podanie
o pracę, użyteczne wyrażenia;
 Curriculum Vitae;
 korespondencja biznesowa;
 referencje: prośby i pisanie referencji;
 przedsiębiorstwa: klasyfikacja firm;
 umowy sprzedaży;
 dokumentacja bankowa;
 ogłoszenia i umowy o pracę;
 wysyłanie cenników, katalogów i próbek
 tworzenie zamówień, płatności,
informacje, reklamacje.

Rzym, Florencja, Mediolan, Siena

Kurs odbywa się w:
Rzymie, Florencji, Mediolanie, Sienie

Cena
2-tygodniowy kurs 30 lekcji/tydzień

Każdy dodatkowy tydzień

€1160

€580

Florencja

Opłata rejestracyjna €70

Zakwaterowanie

Mediolan

Pokój u rodziny +śniadanie

Pokój u rodziny + 2 posiłki

Pokój w mieszkaniu
studenckim

€260-305/2tygodnie

€416-462/2 tygodnie

€234-280/2 tygodnie

Przykładowy kosztorys
Włoski biznesowy (30 lekcji/tydzień)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny + 2 posiłki
Suma

Siena

kurs 2 tygodnie
2 tygodnie

€1160
€70
€416
€1646/2 tygodnie

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie 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

