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St Julian's (San Giljan) - English for Work 30+ [ECM-Z]
Lokalizacja
Ucz się angielskiego na Malcie, w stolicy państwa - St Julian's. To miejsce pełne atrakcji historycznych
(sygnowanych jako światowe dziedzictwo UNESCO), ale także słynące z bogatego życia nocnego oraz
pięknych i słonecznych plaż.
Nasza szkoła położona jest w samym centrum St Julian's, dzięki czemu studenci mają w zasięgu ręki
zarówno plażę, jak również sklepy, kawiarnie, puby i dyskoteki. Budynek jest nowoczesny i komfortowo
urządzony (w salach lekcyjnych m.in. tablice multimedialne). Do dyspozycji studentów jest m.in. salon
studencki, biblioteka z czytelnią czy centrum komputerowe, a także kawiarnia. W całym obiekcie jest także
Wi-Fi. Na dachu zaprojektowano obszerny taras - ulubione miejsce spotkań studentów, stwarzające cały
szereg okazji, aby zawrzeć nowe, międzynarodowe przyjaźnie i doskonalić swoje umiejętności językowe.
Nasi studenci mogą także bezpłatnie (latem) korzystać z pobliskiego centrum fitness, oferującego m.in.
zajęcia aerobiku, basen oraz wypoczynek w saunie.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
Take an English for Work course and you'll be ready to take on opportunities in all parts of the globe. The
highly specialised teaching we offer will enable you to communicate in all situations, confident when
interacting with colleagues and able to use the English language to achieve highly specific aims. As well as
improving your English, you'll develop many other workplace skills. The ability to solve problems, prepare
for meetings and argue for your point of view will prove invaluable as your career advances. There are
plenty of social activities to make sure you get the most of your time in Oxford. From fun nights out and
walking tours of this incredible city. We also offer Academic Extras to maximise your practice time, with
activities including lectures, a pronunciation clinic, and a conversation class.
COURSE OUTCOMES:
1) Gain confidence at your workplace - If you want the freedom and flexibility to be able to pursue the career
of your choice anywhere in the world, English for Work could be the Special Focus Programme for you.
English is the international language of finance, science and a host of other sectors, and this course will
leave you feeling confident, fully equipped and able to follow the pathway you choose.
2) Reach your potential - Taking the time to seriously focus on your English will open up unlimited
opportunities for you. This course will enhance your English language skills in a manner specifically
designed for the workplace.
3) True language immersion - You will develop fluency, accuracy and appropriate uses of English across all
four language skills. You will benefit from excellent guidance, monitoring and feedback throughout this
course.
4) Free language workshops - Free language workshops take place in an informal setting and target specific
linguistic skills. Expect interesting lectures, topical conversation sessions and pronunciation practice.
5) Social Activities - Social activities will take in the most lively and interesting areas of the city you choose
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to base yourself in. Enjoy everything from city tours, the arts, sports, dining, shopping and nightlife.
UNITS:
1) Core Skills
The course will enhance your General English skills, with a focus on the language you'll need in the
workplace. By the end of course you'll be able to express yourself with ease and handle specialist challenges
such as writing reports and making presentations.
2) A focus on business
The business focus of the course will include topics such as taking part in business meetings, problem
solving and critical thinking, using language to negotiate and writing reports, emails and letters.
3) The skills for the workplace
As well as improving your English, you'll develop many other workplace skills. The ability to solve problems,
prepare for meetings and argue for your point of view will prove invaluable as your career advances. The
English for Work skills you'll gain will give an invaluable boost to your future employment potential.
OTHER INFORMATION:
1) Lessons per week:
- 20 General English lessons
- 10 English for Work lessons
Total: 30 lessons (22.5 hours; 1 lesson = 45 min)
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 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 (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1471 EUR

785 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1241 EUR

1015 EUR

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

1441 EUR

815 EUR

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

1471 EUR

785 EUR

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

1271 EUR

985 EUR

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

1301 EUR

955 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 816 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1440 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
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2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

816 EUR

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

1471 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1241 EUR

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

1441 EUR

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

1471 EUR

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

1271 EUR

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

1301 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:
10-06-2022--25-09-2022: 25.00 EUR/tydz. (30, kurs)
10-06-2022--25-09-2022: 185.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--30-09-2023: 175.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
10-06-2022--25-09-2022: 110.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--30-09-2023: 90.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
10-06-2022--25-09-2022: 150.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2023--30-09-2023: 135.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
10-06-2022--25-09-2022: 150.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--30-09-2023: 135.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
10-06-2022--25-09-2022: 75.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
01-07-2023--30-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
10-06-2022--25-09-2022: 75.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
01-07-2023--30-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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