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Dublin (IFSC) - Business English [IHD-B]
Lokalizacja
Dublin, stolica Irlandii, położona jest na wschodnim wybrzeżu u ujścia rzeki Liffey. Znajduje się tu wiele
ważnych dla historii kraju budynków, m.in. Zamek Dubliński czy imponująca Katedra Św. Patryka,
ufundowana w 1191 roku. To również miejsce pełne zielonych parków ze słynnym St Stephen's Green czy
ogromnym Phoenix Park, który jest także siedzibą tutejszego Zoo. Ważnym miejscem jest także Muzeum
Narodowe, odkrywające przybywającym irlandzką kulturę i dziedzictwo.
Zlokalizowani jesteśmy w sercu Dublina, w nowoczesnej, finansowej dzielnicy miasta (IFSC). Placówka
zajmuje imponujący i nowoczesny budynek, stworzony z myślą o szkole językowej. Mamy 40 sal lekcyjnych,
z których każda mieści do 14 osób. Do dyspozycji studentów jest także m.in. restauracja na dachu,
zewnętrzny taras, duża biblioteka, w pełni wyposażona sala komputerowa, recepcja, a także sala studencka
czy sala modlitw. Na każde piętro budynku dotrzeć można windą.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
In today's fast paced world, confidence in communicating through English is vital for both employability
and successful business. Our Business English programme will help you gain the skills you need to show
employers that you are ready to work successfully in International Business. The content of the programme
is based on everyday work and business tasks and is designed to develop your Business English language
and skills.
MODULES:
This course includes following modules:
- Preparing for interviews
- Participating in meetings and discussions
- Giving clear and concise presentations
- Communicating effectively by telephone, text and e mail
OTHER INFORMATION:
- Tuition: 20 hours of group lessons per week. Each lesson is 60 minutes.
- Timetable: Group lessons take place on Monday to Friday, 09:00 - 11:00 and 11:30 - 13:30.
- Class size: Maximum of 15
- Levels: Minimum level of Upper Intermediate (B2.1). Entrance test required at time of booking.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1670 EUR

768 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1470 EUR

968 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1410 EUR

1028 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×60 min./tydz.) w cenie 780 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1658 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×60 min./tydz.)

780 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1670 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1470 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1410 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
01-07-2023--31-08-2023: 20.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--31-08-2023: 20.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--31-08-2023: 20.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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