CENTRUM SZKOLENIOWE ADAMS
I
WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIA JĘZYKOWE W PILE

Piła, wrzesień 2018

OFERTA SZKOLEŃ Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA:
lekarzy
lekarzy dentystów
Za udział w szkoleniu Uczestnicy
otrzymują 40 punktów szkoleniowych.

ADAMS. AUTORSKIE PROGRAMY
NAUCZANIA
Rozwijamy umiejętność posługiwania się specjalistycznym
słownictwem medycznym.
Za pomocą języka specjalistycznego szlifujemy uniwersalne
umiejętności językowe z naciskiem na komunikację.
Uczymy aktualnego słownictwa w odpowiednim kontekście.
Wykorzystujemy najnowsze materiały szkoleniowe oraz
autentyczne materiały multimedialne.
Sprawiamy, że będziesz płynnie i swobodnie komunikować się w pracy i poza nią!

W czasie zajęć nauczysz się:
 swobodnie wypowiadać swoje opinie w języku obcym
w sytuacjach zawodowych i prywatnych,
 w zależności od sytuacji poprowadzić rozmowę z pacjentami,
członkami ich rodzin oraz personelem medycznym,
 szybko i fachowo wypełnić dokumentację medyczną
np.: przeprowadzając wywiad,
 sprawnie poprowadzić rozmowę telefoniczną,
 opanować specjalistyczne słownictwo medyczne
(np.: z dziedzin anatomii, fizjologii, patologii, kardiologii),
 doskonalić umiejętność sprawnej lektury prasy fachowej
(poznanie strategii językowych wymaganych z pracą z tekstem
medycznym),

 swobodnie brać udział w konferencjach i sympozjach –
prowadząc prezentację i rozmowy na różne tematy w czasie
przerw, lunchu (Small talk),

Wybierz kurs dla siebie:
Poziomy zaawansowane: C1 i C2
- Kursy specjalistyczne medyczne.
- Kursy przygotowujące do
specjalistycznych egzaminów.
- Kursy konwersacyjne.

Plan zajęć znajdziesz w formularzu
zgłoszeniowym.
Zapraszamy na zajęcia prowadzone
przez wykwalifikowanych lektorów.

Poziomy średnio
zaawansowane: B1 i B2
- Kursy specjalistyczne medyczne.

- Kursy przygotowujące do
specjalistycznych egzaminów.
- Kursy konwersacyjne.

Poziomy podstawowe: A1 i A2
Kursy ogólnej komunikacji oraz
wprowadzenie do słownictwa medycznego

ORGANIZACJA SZKOLEŃ
ZAPISY do 11 października 2018.
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ od 15 października 2018





kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych, czyli 32 spotkania
zajęcia raz w tygodniu, 1 spotkanie = 3 godz. lekcyjne
grupy od 3-4 lub 5-6 osób
DLA KURSÓW INDYWIDUALNYCH I GRUP 2 OSÓB, zajęcia raz w tygodniu
po 2 godz. lekcyjne, kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – czerwiec 2019
Miejsce zajęć: WIL, Delegatura w Pile,
ul. Kryniczna 2

Jak zgłosić się na szkolenie?
WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY I PRZEŚLIJ GO
DO NAS
ZBADAMY CO POTRAFISZ!
PRZEŚLEMY TEST DIAGNOSTYCZNY

OTRZYMASZ INFORMACJĘ O ZAPISIE
DO GRUPY SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z
POZIOMEM ZAAWNSOWANIA

OTRZYMASZ ZAPROSZENIE
NA PIERWSZE ZAJĘCIA
(do 12.10.2018)

CENNKI na sezon szkoleniowy 2018/19 PIŁA
Cennik kursów - poziom zaawansowania A1-A2
Grupa:

1 osoba
2 osoby
3-4 osoby
5-6 osób

Cena za 1 godz.
lekcyjną od osoby
(z 5% rabatem)

60 PLN
33 PLN
25 PLN
20 PLN

średnie miesięczne opłaty dla
członków WIL

8 lekcji x 60 = 480 PLN
8 lekcji x 33 = 264 PLN
12 lekcji x 25 = 300 PLN
12 lekcji x 20 = 240 PLN

Cennik kursów - poziom zaawansowania B1-C2
Grupa:

Grupa:

1 osoba
2 osoby
3-4 osoby
5-6 osób

Cena za 1 godz.
Miesięczne opłaty -przykładowe
lekcyjną
od
wyliczenia:
Średnie
miesięczne opłaty dla
Cena za 1 godz.
osoby:
członków
WIL
lekcyjną od osoby
6 osób
18 zł
12 lekcji x 18 zł = 216 zł
(z 5% rabatem)
5 osób
21 zł
12 lekcji x 21 zł = 252 zł
4 osób
x 25520
zł = 300
zł
8 lekcji 12
x lekcji
65 =
PLN
65 PLN 25 zł
3 osób
29 zł
12 lekcji x 29 zł = 348 zł
8 lekcji 8xlekcji
38 x=38304
PLN
38 PLN 38 zł
2 osób
zł = 304
zł
Zajęcia
75
zł
8
lekcji
x
75
zł
=
600
zł
12 lekcji x 30 = 360 PLN
30 PLN
indywidualne

28 PLN

12 lekcji x 28 = 336 PLN

Opłata za kurs pobierana jest z dołu, na zakończenia każdego miesiąca , zgodnie z liczbą
zrealizowanych godzin dla grupy w danym miesiącu.
Wystawiamy faktury VAT ( termin płatności 14 dni).
Dla członków WIL ceny z uwzględnieniem 5% rabatu oraz miesięczny system opłat.

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Informacje i zapisy:

Centrum Szkoleniowe ADAMS – Marzena Adamska
e-mali: biuro@adams.edu.pl, tel. 61 6 393 482, +48 502 44 33 98
Wielkopolska Izba lekarska w Poznaniu
e-mali: odz@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 w 220, +48 601 799 706

