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Cork (St Patrick's Bridge) - Business English [CEC-B]
Lokalizacja
Cork może poszczycić się najbardziej urozmaiconym w całej Irlandii otoczeniem - łagodne, pełne zieleni
wzgórza, urwiste klify Atlantyku oraz piaszczyste plaże. Spacerując po stromych uliczkach miasta, co krok
spotyka się pozostałości po czasach, gdy miasto było ważnym ośrodkiem portowym. Współczesny Cork to
także prężny ośrodek uniwersytecki, pełny młodych ludzi z różnych stron świata. To właśnie oni nadają
miastu żywą i przyjazną atmosferę.
Szkoła położona jest w centrum Cork, nad brzegiem rzeki Lee, skąd rozpościera się piękna panorama
miasta, zaś wszelkie atrakcje - sklepy, puby, restauracje i kluby są w zasięgu krótkiego spaceru. Uczestnicy
kursu mają możliwość uczestnictwa w bogatym programie pozalekcyjnym, który jest okazją do bliższego
poznania kultury irlandzkiej, zawarcia nowych znajomości oraz do praktycznego doskonalenia języka.
Program szkolenia
Course Aim: To prepare students to communicate and function effectively in a business environment
through the English language.
Course Description: The Business English course focuses on developing your ability to use English in the
context of work and international business. It is perfect for you if you wish to further your Business English
skills and wish to become more confident in your interaction with both clients and business colleagues. The
course ensures you are well-equipped to function effectively in a business environment. The Business
English course is suitable for you if you are already working and need English in work, or if you are studying
Business and will need English in the future.
This programme includes:
- 20 Lessons per week (One lesson = 60 minutes)
- Certificate at the end of course
- Afternoon social and cultural programme
- Evening social programme
- Access to the CEC E-Learning platform
- CEC Welcome Pack, Map and CEC Notepad
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dwa razy w miesiącu.
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
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rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

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

1060 EUR

1378 EUR

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

1140 EUR

1298 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1030 EUR

1408 EUR

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

1160 EUR

1278 EUR

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

1060 EUR

1378 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×60 min./tydz.) w cenie 610 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1828 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.)

610 EUR

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

1060 EUR

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

1140 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1030 EUR

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

1160 EUR

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

1060 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:
27-06-2022--03-09-2022: 40.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
27-06-2022--03-09-2022: 40.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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