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Kursy przygotowujące do egzaminów:
B2 Business Vantage ( BEC Vantage) oraz C1 Business Higher ( BEC Higher)
Egzaminy B2 Business Vantage ( BEC Vantage) oraz C1 Business Higher ( BEC Higher) są wykładnią Cambridge English
Qualifications dla biznesu. Pozwalają uzyskać praktyczne umiejętności językowe potrzebne do pracy w
międzynarodowym biznesie, często na stanowiskach menedżerskich. Te egzaminy mogą pomóc w staraniach o
uzyskanie lepszej pracy czy karierze zawodowej. Treść każdego egzaminu jest oparta na zadaniach dotyczących
codziennych zagadnień związanych z pracą i biznesem
i ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w tym kontekście.
Posiadając kwalifikację B2 Business Vantage i C1 Business Higher, pokazujesz pracodawcom osiągnięty poziom
Business English, odpowiednio B2 i C1 i gotowość do prowadzenia biznesu.
Kursy przygotowujące do w/w egzaminów Cambridge Assessment English zawierają pełen zakres programowy objęty
egzaminem oraz obejmują techniki zdawania samego egzaminu.
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny obejmuje pełne 28 tygodni zajęć. Zajęcia rozpoczynają się 15.10.2018.
CENA KURSU BEC Vantage i BEC Higher obejmuje
• Wstępny test diagnostyczny pisemny i ustny
• Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu
(w blokach 2 x 90 min.)
• 112 lekcji w roku szkolnym
• Zajęcia łączone z lektorem polskim i
angielskojęzycznym

• Nadzór metodyczny
• Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
• Materiały uzupełniające
• Stałą ocenę postępów w nauce
• Testy i egzaminy próbne w tym tzw. Mock Exam

(50% zajęć z native speakerem)

• Semestralny raport z postępów w nauce

• Grupy 8 – 12* osobowe

• Konsultacje z nauczycielem

• Kupon rabatowy na zakup podręcznika

• Świadectwo ukończenia kursu

CENA KURSU
2.300,- za rok (jeśli płatne w dwóch ratach: 1.200,- i 1.100,-)
2.350,- za rok (jeśli płatne w czterech ratach: 900,- , 500,- , 500,- i ostatnia rata 450,-)
TERMINY PŁATNOŚCI
płatności wnoszone w dwóch ratach
I rata – płatna przy zapisie
II rata – do 05.01.2019

płatności wnoszone w czterech ratach
I rata – płatna przy zapisie
II rata – do 03.11.2018
III rata – do 05.01.2019
IV rata – do 02.03.2019

RABATY I ZNIŻKI
1. Zniżka dla stałego klienta 150,- zł od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej
prawo każdy, kto:
• w przeszłości brał udział w dowolnym kursie językowym zorganizowanym przez Szkołę PROGRAM
(dawniej Program-Bell),
•
albo uczestniczył w obozie językowym zorganizowanym przez Szkołę PROGRAM.
2. Zniżka dla uczniów/studentów 100,- zł (50,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za
semestr i po okazaniu ważnej legitymacji ucznia/studenta.
3. Zniżka rodzinna - 45,- zł na osobę, do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.
4. Rabat na wybrany egzamin Cambridge English.

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English

