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Cursuri „IN-HOUSE” Language Training
Programele sunt accesibile în Bucureşti

STUDY HOUSE

Aceste cursuri presupun desfăşurarea programului de studiu la sediul firmei dumneavoastră.
Vă oferim următorul preţ pe persoană pentru un modul de 25 de ore / 2-3 şedinţe a câte 2
ore pe săptămână:

Grupă

cu 8-12
persoane

cu 5-7
persoane

cu 3-4
persoane

Tandem
(2 pers)

Individual
( 1 pers)

Preţ

420 RON

500 RON

600 RON

850 RON

1,400 RON

În cazul unei colaborări pe o perioadă mai îndelungată (min. 3 module consecutive)
la toate programele de limbi străine oferim o reducere de 10%.
Notă: În cazul în care sediul firmei dumneavoastră nu este în centrul oraşului sau se află într-o
altă localitate şi firma dumneavoastră nu poate asigura desplasarea profesorilor, percepem o
taxă pentru organizarea transportului profesorilor. Valoarea acesteia va fi calculată după caz, pe
baza posibilităţilor de deplasare.
TEST DIAGNOSTIC
Centrul Bridge LSH oferă testări diagnostice pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe al
participanţilor. Testarea se oferă gratuit participanţilor care doresc să urmeze un curs de limbă în
cadrul centrului nostru. Dacă candidaţii doresc să opteze numai pentru testarea diagnostică,
costul acesteia este: 80 RON.
GAMA DE LIMBI STRĂINE OFERITE:
ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, MAGHIARĂ şi ROMÂNĂ
Cursurile vor include pregătire şi asistenţă pentru toate formele de comunicare. Accentul este
pus ori pe predarea limbii generale ori pe limbaj de specialitate după cerinţe.
EXAMENE INTERNAŢIONALE DE LIMBI STRĂINE

London Chamber of Commerce and Industry
- Business English, English for Tourism şi English for Commerce

ECL – European Consortium for the Certificate
of Attainment in Modern Languages
- Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Română şi Maghiară

Taxă examen: 475 RON
Simulări de examene internaţionale: 95 RON

FORMA DE ORGANIZARE A CURSURILOR:

- Cursurile sunt organizate în module de 25 de ore împărţite în şedinţe a câte 2 ore ce pot avea loc
în orice moment al zilei între orele 8 şi 21, în funcţie de disponibilitatea participanţilor.
- Cursurile sunt predate de profesori calificaţi şi cu experienţă relevantă în acest domeniu. Toţi
profesorii centrului nostru au urmat şi urmează periodic programe de perfecţionare metodologice
în cadrul centrului nostru şi în cadrul centrului bordului de examinare London Chamber of
Commerce and Industry, majoritatea obţinând calificarea LCCI Business Trainer.
- Participanţii sunt încadraţi pe grupe în funcţie de nivelul de limbă printr-o testare preliminară
complexă .
- Înainte de începerea cursului se face o analiză preliminară de nevoi prin care se stabileşte exact
ceea ce clienţii doresc sau au nevoie să studieze.
- Curriculumul şi conţinutul cursului este personalizat în funcţie de nevoile specifice ale
participanţilor.
- Manualele de studiu (în original) sunt specializate pentru cursuri adresate exclusiv firmelor.
- La sfârşitul fiecărui modul de curs are loc o testare finală urmată de un raport de progres oferit
conducerii firmei / instituţiei.
PENTRU A VĂ FI MAI UŞOR VĂ PREZENTĂM PAŞII NECESARI ORGANIZĂRII UNUI CURS
„IN HOUSE LANGUAGE TRAINING”:

1. Clientul va comunica centrului numărul de angajaţi ce doresc să participe la curs.
2. Stabilirea eventualelor nevoi specifice ale participanţilor pentru a stabili conţinutul cursului
precum şi testarea acestora.
3. Stabilirea orarului de curs (oricând între orele 8- 21)
4. Stabilirea perioadei propuse de către client pentru curs şi durata acestuia (câte module).
5. Pregătirea documentelor necesare pentru demararea cursului (contract de colaborare,
formulare de înscriere pentru participanţi şi eliberarea facturii pentru primul modul)
6. Desfăşurarea propriu-zisă a cursului
7. Testarea şi evaluarea progresului participanţilor la finalul fiecărui modul.
8. Eliberarea raporartelor de progres pentru fiecare participant, adresate conducerii firmei client
precum şi a certificatelor de participare avizate de Asociaţia Română pentru Servicii Lingvistice
de Calitate QUEST Romania (avizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
OM/2133/04.02.2000) Certificatele sunt eliberate pentru acei participanţi care au frecventat min.
70% din modul şi au reuşit min. 50% la evaluarea de progres. Dacă se optează pentru mai multe
module, se poate include o săptămână pauză în program după care cursul poate continua la
nivelul următor.
Dacă alegeţi să învăţaţi cu centrul nostru, veţi beneficia de o organizare eficientă şi complexă a
întregului program de training lingvistic pornind de la alegerea locaţiei, stabilirea perioadei de
desfăşurare, organizarea unei audit lingvistic unde, prin testarea atât orală cât şi scrisă a
participanţilor împreună cu aplicarea unui analize de nevoi, trainerii noştri vor putea evalua exact

