KURS SPECJALISTYCZNY 2020/2021
BIZNES
JĘZYK ANGIELSKI

Ilość
godzin

Czas
trwania

30

19.10.2020
12.02.2021

Poziom

B1-C1

Intensywność

1x 90min./ tyg.

Liczebność
grup

4-6

Terminy
pn 16:30 -18:00
wt 16:30 -18:00
śr 18:15 -19:45
czw 18:15 -19:45

Tryb

stacjonarne/
online

Program: Celem kursu jest dostarczenie praktycznej wiedzy językowej, niezbędnej do płynnego i poprawnego
porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach życia zawodowego.
Kurs skierowany jest do osób posługujących się językiem angielskim w ramach swoich obowiązków służbowych
jak również dla wszystkich planujących rozwój kariery zawodowej oraz studentów wiążących swoją przyszłość
z pracą w międzynarodowych korporacjach. Zagadnienia poruszane w ramach kursu obejmują dziedziny takie jak
Management, Finance, Sales and Marketing, Human Resources, International Trade. Kurs pomaga
przełamać opór przed oficjalnymi sytuacjami biznesowymi, uczestnicy zyskują pewność siebie, poczują się
bardziej kompetentni, tym samym zwiększając swoje szanse do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami
zawodowymi. Szczegółowy zakres treści programowych ustalany jest w oparciu o przeprowadzoną na początku
analizę potrzeb językowych kursantów.
Podręcznik wiodący: Business Partner, Wyd. Pearson wraz z platformą MEL.
Na skuteczność nauczania w SJO OMNIBUS składają się:
 stosowanie elementów różnorodnych metod językowych oraz technik aktywizujących obie półkule
mózgu i angażujących w proces uczenia się wszystkie zmysły,
 obniżenie „affective filter” - naturalnej blokady przed mówieniem w języku obcym poprzez tworzenie
atmosfery akceptującej popełnianie błędów, nacisk na „effectiveness”, umiejętność komunikacji, a nie na
„accuracy” - dokładność i bezbłędność wypowiedzi.
Ceny:
Stacjonarne
0%

5%

10%

1 opłata (30x 45 min.)
960,00

912,00

864,00

W cenie kursu:
 analiza potrzeb,
 diagnoza poziomu biegłości,
 kontrola metodyczna nad przebiegiem szkolenia,
 konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia,
 dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
 raport z postępów w nauce,
 zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Online
0%

5%

10%

1 opłata (30x 45 min.)
750,00

712,50

675,00

Zapraszamy do zapisów:
Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
tel. 61 851 69 65, 601 674 529
szkola@eOmnibus.pl
eOmnibus.pl

Rabaty:
 5% – uczniowie i studenci,
 5% – za kontynuację nauki w kolejnym roku,
 5% – za jednoczesną naukę 2 języków
(rabat przysługuje za każdy kurs),
 5% – za jednorazową opłatę za semestr
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 10%

