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Medzinárodná obchodná angličtina
Medzinárodná obchodná angličtina – týždňový kurz
Obsah
Tento kurz ponúka rozvoj komunikačných zručností v ovládaní medzinárodnej obchodnej
angličtiny spolu s výcvikom základných znalostí anglického jazyka. Je navrhnutý tak, aby
študentom pomohol rozvíjať tie oblasti angličtiny, ktoré potrebujú pre efektívne fungovanie
v anglickom prostredí. Lekcie v popoludňajš9ch hodinách umožnia účastníkom rozvíjať ich
obchodné zručnosti v angličtine a slovnú zásobu prostredníctvom cvičení, prípadových štúdií,
riešenia obchodných problémov a tém vrátane IT, financií, účtovníctva, marketingu, reklamy,
predaja, vyjednávania, obchodných praktík a kultúrnych porovnaní v obchodných transakciách.
Počas cvičných prezentácií budú študenti zameraní na používanie správnej angličtiny pri
vytváraní obchodných plánov, finančných štúdií a marketingových prezentácií. Súčasťous kurzu
môžu byť aj návštevy podnikov v niektorých odvetviach. Študenti by mali byť pripravení na
čítanie, prácu v skupinách, riešenie rôznych úloh a výskum.
Požiadavky
Úroveň jazyka pokročilý
Obchodné skúsenosti alebo štúdium obchodu na úrovni univerzity
Minimálny vek: 18
Lekcie/týždeň 30 lekciíí/ týždeň
Termíny
1. 28.7-1.8.2014
2. 4.8-8.8.2014
3. 11.8-15.8.2014
4. 18.8-23.8.2014
Medzinárodná obchodná angličtina - týždňový kurz – rozvrh hodín
Časť
Čas
Obsah
9:00-12:00
Základné jazykové zručnosti
1
12:00-13:00
Obed
prestávka
13:00-13:50
Zručnosti v obchodnej
2
angličtine
14:00-14:50
Obchodné prezentačné
3
zručnosti

Cena: 155 Eur/ 1 týždeň
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Medzinárodná obchodná angličtina (September 2014)
Medzinárodná obchodná angličtina
Obsah
Tento kurz ponúka rozvoj komunikačných zručností v ovládaní medzinárodnej obchodnej
angličtiny spolu s výcvikom základných znalostí anglického jazyka. Je navrhnutý tak, aby
študentom pomohol rozvíjať tie oblasti angličtiny, ktoré potrebujú pre efektívne fungovanie
v anglickom prostredí. Lekcie v popoludňajš9ch hodinách umožnia účastníkom rozvíjať ich
obchodné zručnosti v angličtine a slovnú zásobu prostredníctvom cvičení, prípadových štúdií,
riešenia obchodných problémov a tém vrátane IT, financií, účtovníctva, marketingu, reklamy,
predaja, vyjednávania, obchodných praktík a kultúrnych porovnaní v obchodných transakciách.
Počas cvičných prezentácií budú študenti zameraní na používanie správnej angličtiny pri
vytváraní obchodných plánov, finančných štúdií a marketingových prezentácií. Súčasťous kurzu
môžu byť aj návštevy podnikov v niektorých odvetviach. Študenti by mali byť pripravení na
čítanie, prácu v skupinách, riešenie rôznych úloh a výskum.
Požiadavky
Úroveň jazyka stredne pokročilý
Obchodné skúsenosti alebo štúdium obchodu na úrovni univerzity
Minimálny vek: 18
Lekcie/týždeň
48 lekciíí/ 3 mesiace
Termín
01.09.-21.11.2014

4 lekcie/ 2x týždenne

Rozvrh hodín
Dni

Čas

pondelok, streda

8:00-9:30

utorok, štvrtok

8:00-9:30

pondelok, streda

17:30-19:00

utorok, štvrtok

17:30-19:00

Cena : 250 Eur

