Katalog kursów Erasmus Plus Mobilność
SJO Glossa, ul. Dietla 103, 31-031 Kraków, Polska, +48 12 429 40 51, info@erasmusplusmobilnosc.pl

Londyn Bloomsbury - Business English [CEG-B]

Lokalizacja
Londynu nie trzeba przedstawiać - to jedno najbardziej ekscytujących miast na świecie. Oferuje mnogość
atrakcji - sławnych zabytków (Tower of London, Opactwo Westminster, Pałac Buckingham), znanych miejsc
kultury i rozrywki (teatry na West Endzie, opera królewska Covent Garden), muzeów (Muzeum Brytyjskie,
National Gallery), historycznych i rozległych parków (Hyde Park, Kew Gardens). Jest także siedzibą wielu
uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Londyńskiego, Imperial College London czy Royal College of Music.
Nasza szkoła zlokalizowana jest w sercu Bloomsbury, w centralnym Londynie. Będziesz miał tu dostęp do
dużej liczby linii komunikacyjnych, prowadzących do wszystkich miejsc stolicy, do których nie można
dotrzeć na piechotę. Placówka usytuowana jest pomiędzy sławnymi na świecie uniwersytetami - daje to
dodatkową motywację do nauki! Nasza placówka, mieszcząca się w historycznym budynku, jest pełna
charakteru i światła. Jednocześnie wyposażona jest w najnowsze technologie - tablice multimedialne,
projektory, centrum komputerowe, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. W naszej szkole studenci, oprócz dobrze
wyposażonych sal lekcyjnych, mają także dostęp m.in. do salonu studenckiego, biblioteki z czytelnią,
stołówki z jadalnią i kącika kawowego.
Program szkolenia
This programme is designed to equip students with the skills and confidence they need to communicate in
English in an international professional environment. Based on relevant topics and engaging, up-to-date
materials, the course goes beyond the book, immersing students in hands-on practice with business
vocabulary, grammar, and communication strategies.
OBJECTIVES
This is a vocabulary and skills driven course; you will learn business specific language and get to practise it
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doing case studies, delivering presentations, practicing language for negotiating and meetings, as well as
writing business emails and CVs or resumes.
THE LANGUAGE OF BUSINESS
In class you will learn grammar and pronunciation, in a sales, marketing, advertising, human resources,
administration, finance and management context.
HOW YOU LEARN
Through authentic, goal-oriented tasks designed to develop your English skills and build your confidence,
Business English students are trained to perform, and excel in a wide variety of business situations.
WHAT YOU DO
Students work together throughout the course to:
o Hold meetings
o Conduct interviews
o Plan and present proposals
o Manage workplace conflict
o Write business emails, proposals & recommendations
o conduct performance reviews
o ...and much more!
KEY FEATURES
Available on an Standard, Intensive or Super Intensive schedule with specialist modules introducing
functional business vocabulary and skills for applied use in the workplace. Develops the listening, speaking,
reading and writing skills needed in the commercial world. Improves grammar and extends business
vocabulary.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25 lub 30×45 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
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 (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1745 EUR

693 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1884 EUR

554 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1722 EUR

716 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1768 EUR

670 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1687 EUR

751 EUR
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kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1733 EUR

705 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 1059 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1380 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1803 EUR

635 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1943 EUR

495 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1780 EUR

658 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1826 EUR

612 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1745 EUR

693 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1791 EUR

647 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 1117 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1321 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

910 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1500 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1620 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1480 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1520 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1450 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1490 GBP

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

960 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1550 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1670 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1530 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1570 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1500 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1540 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:
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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