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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОВНІЙ ШКОЛІ «EMPIRE»
У ПЕРІОД З 28.05.2018 ПО 05.06.2018

Навчальний курс у мовній школі «EMPIRE» розроблено за передовими
європейськими технологіями на основі чітко визначеного рівня володіння
англійською мовою за методом «комунікаційної активності». Повне занурення у
англомовне середовище дозволить удосконалити власні знання до рівня,
достатнього для повсякденного спілкування.

Мовна підготовка включає 30 годин навчальних аудиторних занять (по 3-6
години на день). Група формується у кількості 7-9 чоловік. Навчання
здійснюється за одним із 15 рівнів, що визначається за результатами
попереднього тестування.
По закінченню курсу всім, хто успішно виконав тестові завдання,
видається сертифікат Європейської мовної школи «EMPIRE» відповідного рівня.

Вартість навчання для однієї особи, становить 420 євро, та включає:
• трансфер Ужгород – Кошице – Ужгород;
• проживання та напівпансіон в історичному центрі міста (розміщення у
двомісних номерах або у блоках 2+2);
• оплата за навчання; отримання навчальних матеріалів, у тому числі,
підручника;
• екскурсії протягом усіх днів в м. Кошице та околицях;
• презентаційні матеріали;
• мовний сертифікат, відповідного рівня.

У

рамках

навчального

візиту

програма

передбачає

обов’язкове
відвідування університету, проведення презентаційного круглого столу та обмін
досвідом.

28.05
≈
≈
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ
відправлення автобусом з м. Ужгород
прибуття в м. Кошице, поселення в готелі
відвідування англійської школи, знайомство з її діяльністю
тестування, розподіл на групи, перше двогодинне заняття
вечеря
вільний час

29.05-2.06, 4.06
≈ сніданок
≈ заняття у школі
≈ перерва
≈ заняття у школі та/або екскурсійна програма містом та околицями
≈ вечеря
≈ вільний час

Екскурсійна програма включає прогулянки містом з гідом, відвідування театру,
концертних програм, у тому числі молодіжних колективів, зоопарку, динопарку,
ботанічного саду, міських музеїв, галерей і виставок, конкурсів і свят, вечірніх
шоу-програм тощо.

У вільний час буде надано можливість відвідати футбольні спортивні

майданчики та зали для занять баскетболом і волейболом, басейн, аквапарк
тощо.
3.06 – тур вихідного дня (за додатковим погодженням)
≈ одноденна екскурсія Східною Словаччиною з відвідуванням старовинного
палацу Бетляр, Ясівської печери, музею кінематографії, замку Червона
гірка, мавзолею Франтішкі і Діоніса Андраши, ущелини Задел, міста
Штітнік, у якому знаходиться орган 14 ст., Охтинської арагонітової печери,
унікального природного парку «Словацький Рай» тощо (за вибором групи)
≈ вечеря у національному ресторані
05.06
≈ сніданок
≈ заключне двогодинне заняття у школі, отримання сертифікатів
≈ виїзд у м. Ужгород
У програмі навчання можливі незначні організаційні зміни.

Умови відбору учасників:

Учасники, які мають бажання зареєструватися для навчання у європейській
мовній школі «Empire» повинні:
1. заповнити анкету учасника (http://centresipd.com/pages/172);
2. оплатити частину організаційного внеску

Заявки на участь приймаються до 15 квітня 2018 року (до 24:00) або
надсилаються на адресу centersipd@gmail.com. У разі виникнення додаткових
запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64.
Кількість місць – обмежена.

Перерахунок учасником частини свого внеску, в розмірі 200 євро, здійснюється до
15 квітня 2018 року:
- грошовим переказом у гривнях через термінал, систему Інтернет-банкінгу або
безпосередньо в будь-якому відділенні «Приватбанку» на картковий рахунок № 5168 7556
3145 2279 (на ім’я координатора програми – Дей Марини Олександрівни) за курсом продажу
євро цього банку на день оплати (скан чи електронне фото оригіналу банківської квитанції
та першої сторінки закордонного паспорта потрібно надіслати на centersipd@gmail.com після
здійснення оплати, зазначивши в листві своє П.І.Б.);
або
- особисто готівкою в євро під час особистої зустрічі з організаторами в Києві за
попередньою домовленістю.
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється
придбання проїзних квитків, надається запрошення.
Участь може бути скасована учасником у будь-який момент із відшкодуванням
понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 100 євро.

Власники біометричних паспортів не потребують оформлення Шенгенської візи.
В разі наявності звичайного закордонного паспорту, необхідно оформлювати Шенгенську
візу в Посольстві Словаччини в Україні на період навчання.
Віза оформлюється самостійно учасниками. Віза є безкоштовною для студентів,
аспірантів і викладачів, які беруть участь у програмі.

