OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH
2015 / 2016

Języki

angielski i niemiecki

Kursy

standardowe i egzaminacyjne

Poziomy

7 poziomów nauczania: A1, A2, B1, B2, B2+, C1, C1+

Słuchacze

osoby dorosłe od oraz młodzież od 16 roku życia

Lektorzy

wszyscy z dyplomem ukończenia studiów filologicznych pierwszego lub drugiego stopnia

Metoda

komunikacyjna: rozwijamy wszystkie sprawności językowe z naciskiem na mówienie

Ilość osób w grupie

8-10 osób

Objętość kursu

108 lekcji w roku

Długość 1 lekcji

45 minut

System zajęć

2 razy w tygodniu po 90 minut lub raz w soboty 180 minut

Dni zajęć

poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek oraz sobota

Godziny zajęć

w tygodniu: 17.15-18.45 oraz 19.00-20.30, w soboty: 10.00-13.15

Początek kursów

kursy tygodniowe: 19,20 października 2015 r., kursy sobotnie: 17 października 2015 r.

Koniec kursów

połowa czerwca 2016 r.

Podręcznik

zawsze w cenie kursu: Oxford: New English File, Hueber: Menschen, Sicher

Opłata roczna

1 x 1300 zł – koszt 1 lekcji wynosi 12,0 zł: wpłata do 10/10/2014 r.

Opłata semestralna

2 x 650 zł - koszt 1 lekcji wynosi 12,0 zł : pierwsza wpłata do 10/10/2015 r., druga do 10/02/2016 r.

Opłata ratalna-miesięczna

8 x 170 zł – koszt 1 lekcji wynosi 12,6 zł: pierwsza wpłata do 10/10/2015 r., ostatnia do 10/05/2016 r.

Rabaty

50 zł dla studentów
50 zł dla każdego członka najbliższej rodziny lub znajomego
Rabaty nie sumują się.

Promocje

dwa roczne kursy dla jednej osoby: opłata roczna 1 x 2000 zł, opłata semestralna 2 x 1000 zł, opłata
miesięczna: 8 x 270 zł
zniżka dla stałych i byłych słuchaczy: 200 zł – promocja jest ważna do 30.09.2015 r.

W cenie kursu

Pakiet jednostek lekcyjnych - oryginalny podręcznik - materiały dodatkowe (kserokopie) - comiesięczne
konsultacje z lektorem - test kwalifikacyjny - testy diagnostyczne - raporty semestralne - zaświadczenie o
ukończeniu kursu – certyfikat w języku obcym – kawa i herbata – dostęp do biblioteki szkoły – dostęp do
komputera i Internetu.

Rezygnacja i zwrot
kosztów

Po okresie próbnym (14 dni) obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Słuchaczowi
przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia. Wysokość zwrotu stanowi różnica pomiędzy
całkowitą wpłatą a kosztem wykorzystanych zajęć naliczanych do końca okresu wypowiedzenia. Stawka
jednostki lekcyjnej (45 min.) stosowanej do obliczania zwrotu wynosi 13 zł.
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