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Kaplan International Liverpool - Angielski Ogólny 30+
[KPI-G]
Lokalizacja
Kiedyś cały świat przepływał przez port w Liverpoolu. Kawa, cukier, jedwab... i ludzie - wszyscy i wszystko
przekraczali brytyjską bramę Atlantyku. Żeglarska i handlowa spuścizna miasta wciąż daje się odczuć w
majestatycznych wiktoriańskich portach, magazynach i ekstrawaganckich budynkach, które miały
pokazywać bogactwo miejscowych kupców i bankierów epoki edwardiańskiej.
Nasza szkoła znajduje się niedaleko Royal Liver Building - to z dachu tego budynku mityczne ptaki Liver
Birds czuwają and miastem - i Cavern Club, gdzie Beatlesi dali swój pierwszy koncert. Szkoła mieści się w
przepięknym, edwardiańskim budynku, gdzie kiedyś znajdowała się miejska giełda bawełny. Jesteśmy
doskonale wyposażeni - posiadamy kilkanaście przestronnych sal lekcyjnych z dostępem do tablic
interaktywnych i sprzętu audio. Nasi studenci mogą korzystać z bezprzedowodwego Wi-Fi, centrum
naukowego oraz pokoju studenckiego z kącikiem kawowym, a także słonecznego tarasu. Budynek jest
klimatyzowany.
Program szkolenia
Nasz ogólny kurs angielskiego pozwoli Ci znacząco poprawić umiejętności językowe i zwiększyć swoje
szanse na sukces akademicki i zawodowy w przyszłości. Jednocześnie będziesz mieć dużo czasu, by zwiedzać
i poznawać nową okolicę.
Kurs jest dostępny w różnych intensywnościach i na wszystkich poziomach, od podstawowego po
zaawansowany. Skupiamy się na czterech głównych aspektach języka: czytaniu, pisaniu, słuchaniu i
mówieniu, a nasze szkoły oferują szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu w pełni wykorzystasz
swój pobyt za granicą.
Oferujemy możliwość poszerzenia naszego kursu angielskiego o dodatkowe godziny zajęć lekcyjnych w
tygodniu. Dostosuj intensywność kursu do swoich potrzeb: dodatkowe godziny zajęć mogą być wykupione
na cały czas wyjazdu albo w dowolnym momencie kursu, kiedy chcesz na chwilę zwiększyć intensywność
nauki. Kurs intensywny zapełni Twój czas praktycznymi lekcjami języka angielskiego i pozwoli wybrać
dodatkowe zajęcia wedle zaineteresowań - angielski biznesowy, angielski akademicki, literatura albo
przygotowanie do TOEFL/IELTS.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 28×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
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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 (20×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1413 EUR

1025 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1378 EUR

1060 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1239 EUR

1199 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1181 EUR

1257 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 779 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1659 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (28×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1588 EUR

850 EUR

kurs (28×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1553 EUR

885 EUR

kurs (28×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1413 EUR

1025 EUR

kurs (28×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1355 EUR

1083 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (28×45 min./tydz.) w cenie 954 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1484 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

670 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1215 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1185 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1065 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1015 GBP

2 tyg.
kurs (28×45 min./tydz.)

820 GBP

kurs (28×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1365 GBP

kurs (28×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1335 GBP

kurs (28×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1215 GBP

kurs (28×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1165 GBP

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:
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03-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs)
03-06-2023--26-08-2023: 55.00 GBP/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. BO)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (28, kurs)
03-06-2023--26-08-2023: 55.00 GBP/tydz. (28, kurs+akademik 1 osob. BO)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (28, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (28, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--26-08-2023: 50.00 GBP/tydz. (28, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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