JAZYKOVÉ KURZY

PRO VEŘEJNOST

A, N, Fr, Šp, It, Rj, Čj ...

VŠECH TYPŮ – ZAHAJUJEME PRŮBĚŽNĚ – NA DOTAZ
kurzy obecného jazyka či obecně obchodního jazyka  kurzy konverzační  přípravné kurzy na státní
a mezinárodní zkoušky  různé vstupní pokročilosti (začátečníci, mírně a středně pokročilí, pokročilí)
 standardní skupina: 10-15 účastníků (JS)  mini-skupina: 4-9 účastníků (JM)  mikro-skupina: 2-4
účastníků (JMM)  kurzy dopoledne, odpoledne i večer


ceny již od 75,- Kč/ vyuč.hod.

CENY, osvědčení dle EU rámce ZDARMA




1 akademický rok (32 týdnů: září - květen)
1 prodloužený semestr (16 týdnů: září - leden, listopad - březen, nebo únor - květen)

7.600,- Kč
4.300,- Kč

274 776 256
724 173 829

Tuklatská 3
100 00 Praha 10

info@bi.cz
www.bi.cz

Studenti se s námi baví …

rekvalifikace akredit. mšmt
MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY IES

Management

…Vaše škola pro život…

ZÁMĚR A CÍL


BOHEMIA
INSTITUT
www.bi.cz




modulový projekt zaměřený na vzdělávání a výcvik meziprofesních manažerů
vybavených uceleným fontem právních, obchodních a ekonomických znalostí
především prakticky zaměřených, aktuálních a v praxi okamžitě využitelných

ROZSAH, INTENZITA, FORMA







také dálková forma

individuální plán
profil absolventa - “manažer" (všech úrovní)
forma programu: docházková - prezenční (1x 3-6 hod. týdně),
také intenzivní studium (rozšířeno volbou nepovinných předmětů: +3, 6, 9, 12, 15 hod. týdně)
časový horizont - 1 školní rok (září až červen) tzn. dvousemestrální program;
možnost též jednosemestrálního či třísemestrálního absolutoria
vysokoškolský způsob výuky a hodnocení  skripta a studijní materiály zajišuje institut

CENY, SKLADBA
základní studijní blok (povinný) 1x 3-6 hod. týdně

při kombinaci s pomaturitním / intenzivním jazykovým studiem



právo pro manažerskou praxi
účetnictví

firemní management
 základy marketingu


nástavbové moduly (nepovinné)


výuka jazyka – Aj, Nj, Šj, Fr, It, Rj – různé pokročilosti
 etiketa v obchodě a podnikání
personální management

obsluha pc

manažerská psychologie

školné v rozpětí 2.500 - 5.600 Kč

finanční zvýhodnění při volbě několika předmětů (“pakety”)




16.900 Kč

sleva 3.000 Kč

sleva 500 až 2.500 Kč



manažerská ekonomika
finanční trhy

rekvalifikace akreditovanÁ mšmt
MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY IES

CÍL, ROZSAH A FORMA




komplexní efektivní uživatelské zvládnutí PC pro samostatnou administrativní a řídící činnost
příprava na mezinárodní certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence), IES certifikáty
docházkové - 1x týdně, dopoledne či odpoledne / večer 

OBSAH

docházková forma
1x týdně

 základní pojmy obsluhy PC  operační systémy a nadstavby (MS DOS,
Windows)  „balík“ Microsoft Office, včetně Outlook (e-pošta)  textové editory (Word)  tabulkové proceso
ry (Excel)  databáze (Access)  prezentace (Power Point)  grafický software  Internet  tvorba www

CENA
při kombinaci s pomaturitním / intenzivním jazykovým studiem

12.900 Kč
sleva 3.000 Kč

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých

... již 24 let mluvíme společnou řečí

POMATURITNÍ STUDIUM

angličtina, němčina, francouzština, španělština
jeden jazyk nebo kombinace s dalšími doplňkovými – Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj,
pro maturanty i další zájemce o intenzivní kurzy
Jazyky BUDETE potřebovat … využijte EFEKTIVNĚ A S JASNÝM
CÍLEM rok po maturitě SE STATUTEM studenta (nebo kdykoli později s bonusem BI) … u nás jazyky skutečně ZVLÁDNETE lehce, svižně
a komunikativně … s MEZINÁRODNÍM certifikátem… vsate na JISTOTU
u školy s tradicí, osobním přístupem a dobrými referencemi!

JAZYKOVÉ KURZY

MANAGEMENT

všech typů

A, N, Šp, Fr, R, It, ...

akreditovaná rekvalifikace
docházkově, dálkově

STUDIUM V ZAHRANIČÍ:

OBSLUHA PC

„Svět jazyků pro vás“
pro všechny na celém světě

akreditovaná rekvalifikace
příprava na testy ECDL

příjemné vzdělávací centrum blízko centra u
Vinohradské ul.  snadné parkování  internetová
studovna a kopírovací centrum  využití multimédií při výuce, občerstvení, Wifi 


Variabilita kurzů - maximální využití studijního období

možnost vytvoření individ. studijního profilu (kombinace jazyků a odborných předmětů)  Management,
Obsluha PC – získáte odbornou kvalifikaci s akreditací MŠMT  nebo studujte pouze výhodné balíčky odborných
modulů: Právo, Firemní management, Marketing, Psychologie, Personalistika, Etiketa, Ekonomika, Účetnictví


individuální splátky školného bez navýšení ceny či studentský úvěr  v případě přijetí na VŠ – nic
neriskujete - vrácení splátky školného na základě smlouvy (0% červenec, 10% srpen, možnost převodu
na večerní kurz)  možnost úhrady formou poukázek - zaměstnaneckých benefitů  zajištění učebnic
školou na vratnou zálohu nebo levný odprodej  kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární
soutěže, jazyková divadelní představení  studijní pobyty v zahraničí – kompletní servis- program „svět
jazyků pro vás“  výlety do hor, GB i jinam  hudební večery a studentské párty  ISIC karta  kontakty
na ubytování pro mimopražské  slevy v síti prodejen učebnic a knih  nabídky a pomoc se zajištěním
brigádních prací pro studenty  věrnostní klub BiS - „Bohemia Institut Students“ 


Slevy a finanční bonusy (úspora až 11.000 Kč):
trvalé slevy: při jednorázové platbě, pro „starší studenty“, za doporučení, při studijních kombinacích, pro
absolventy Scio testů  dočasné akční slevy: při registraci v určitém termínu 



KONTAKTY, INFO, REGISTRACE
Bohemia Institut, výukové centrum, Tuklatská 3/2105, 100 00 Praha 10,
(venkovní schodiště - 1. patro) tel.: 274 776 256, 724 173 829, 274 780 496

www.bi.cz

Informační a registrační dny - Dny otevřených dveří:
obecně (včetně červenec - srpen):
pondělí, středa:
10.00 - 13.00 a 15.00 - 19.00
			
úterý, čtvrtek:
10.00 - 13.00 a 15.00 - 17.00

Kudy k nám

PROMYŠLENÁ KONCEPCE ZAJIŠŤUJE VÝSLEDEK
kombinace vysoce kvalifikovaných a zkušených českých a zahraničních lektorů  skladba: progresivní gramatika (český lektor, cca 8 hodin), gramatický workshop (český či zahr. lektor - 4 hodiny),
konverzace (rodilý mluvčí, cca 6 hodin), reálie a obchodní jazyk (výklad geografie, historie, politického,
kulturního a společenského života v zemích příslušné jazykové oblasti, cca 2 hodiny) 


téměř 100% úspěšnost při zkouškách

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SVĚTOVÉ TESTY TOEFL/TOEIC (Aj) a TFI (Fj) - ZDARMA přímo u nás
 jazyková výuka je cíleně zaměřena na závěrečné složení základní či všeobecné státní zkoušky či absolvování mezinárodních jazykových zkoušek (Aj - PET, FCE, CAE, TOEFL, Nj - ZD, ZMP, ZOP, Fr - DELF, DALF,
Šp - DELE, DALE) a zkoušek EU (TELC A1 - C2)  v průběhu studia jsou studenti motivováni průběžným hodnotícím systémem  úspěšní absolventi získají závěrečné jazykové osvědčení, popř. i vysvědčení o vykonaných
jazykových zkouškách  mezinárodní IES certifikáty pro úspěšné 

ZAJIŠŤUJEME STUDIJNÍ MATERIÁLY A VYBAVENÍ
škola zajišuje veškeré jazykové učebnice a literaturu (oproti záloze nebo výhodný odprodej)
použití koncepčně promyšlené sady moderních učebnic a materiálů  podpůrné kvalitní výukové
poslechy a videoprojekce  k dispozici počítačová studovna s internetem  část výuky v multimediální učebně  kopírovací centrum  wifi point  občerstvení - coffee break 


OSkar
CEntrUM
vInICE

5, 7, 13

výStUP

STUDENTSKÝ KLUB BIS – AKTIVITY, AKCE, VÝLETY

výStUP

5

Á

BUS 177, 188, 195

BUS 177, 195, 188
(výstupní stanice Limuzská a pěšky 3 min., přes park ulicí Kounickou)

INTENZITA – NEJLEVNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ ZVLÁDNUTÍ JAZYKA
1 leté denní studium (2. polovina září až červen)  minim. 20 vyučovacích hodin týdně  studijní skupiny
dopolední i odpolední  precizní dělení studentů do skupin dle vstupních rozřazovacích testů  libovolná
vstupní jazyková úroveň - začátečníci až pokročilí  studium jednoho jazyka (20 hodin týdně) možno kombinovat s druhým či třetím jazykem (3-12 hodin týdně) či odbornými moduly rekvalifikace “Management” či
“Obsluha PC” (+3-9 hodin týdně) - slevy při kombinovaném studiu 




výborné spojení: 15 minut do centra, přímé spojení z Prahy 10, 9, 4
Tram 7 ze stanice metra “A”- Strašnická,
Tram 5, 13 ze stanice metra “A”- Želivského (či z centra),
výstupní stanice Zborov - Strašnické divadlo

získání kvalitních jazykových znalostí především s důrazem na aktivní zvládnutí jazyka  překonání
jazykové bariéry a plynulost projevu  vybudování široké slovní zásoby  praktické využití gramatických
struktur  studium zakládá nárok na sociální výhody studujících letošním maturantům, ale intenzivní
studium určeno i ostatním zájemcům o komplexní jazykové vzdělání  speciální metoda pro dyslektiky 



Info, registrace



statut studenta

CÍL – JEDINÍ GARANTUJEME POSUN O 2 ZNALOSTNÍ STUPNĚ

CERTIFIKÁTY, HODNOCENÍ

Kontakty



SLEVY A FINANČNÍ BONUSY

TRVALÉ SLEVY A BONUSY (LZE SČÍTAT):
o Při jednorázové platbě či splátkové platbě do 31.8.
sleva 1.000 Kč
o Pro „starší studenty“ (bez statutu studenta)		
sleva 1.000 Kč
o Za doporučení - pro Tebe i každého přivedeného přítele
sleva 1.000 Kč
(pokud získáš dva zájemce máš slevu 2000,-Kč atd.)
o Při studijních kombinacích s akredit. rekvalifikací Management či Obsluha PC sleva 3.000 Kč
 SLEVA PRO ABSOLVENTY SCIO TESTŮ - NSZ - ČASOVĚ NEOMEZENÁ
(doložit certifikátem Scio nebo pozvánkou na test, dokladem platby za testy či jiným způsobem)		
sleva 3.000 Kč
 DOČASNÉ AKČNÍ SLEVY viz přiložený kupon či www.bi.cz
slevy od 7.000 Kč





Studentské výhody a servis



Roční školné - 20 hod. týdně
(anglický, německý, francouzský či španělský jazyk)
27.900 Kč
 Roční školné (doplňkové jazyky A, N, Šp, Fr, It, Rj: 2 - 6 hod. týdně) 5.600 až 11.200 Kč
 Konzultace (až 4 hodiny týdně) včetně zkouškových
zdarma

kurs literatury - četba v originále a konzultace ke všeobecné státnici  kurz jazykové přípravy na VŠ
literární soutěže a divadelní výuková představení  studijní pobyty - jazykové i akademické na partnerských
školách v zahraničí  poznávací výlety do zahraničí  studentský klub BiS - „Bohemia Institut Students“





NIC NERISKUJETE! Školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy.
Možnost registrace i bez maturity!

mezinárodní testy TOEFL/TOEIC a TFI ZDARMA
 kompletní příprava a zajištění státních a
mezinárodních zkoušek  konzultace, předtesty
a registrace ke zkouškám ZDARMA 

Moderní výukové centrum
„vše pod jednou střechou“

po slevách
od 16.900 Kč

5000,-Kč sleva = dárek pro Vás

Všichni získají mezinárodní
certifikáty IES (London)

ZÁKLADNÍ CENA


Slavíme 24 let…slavte s námi !

reference – 60% zájemců přichází na doporučení  specialisté na pomaturitní vzdělávání (s trvalým zařazením do vyhl. MŠMT – status studenta*)  propracovaný metodický a motivační systém – jediní garantujeme pokrok o 2 znalostní stupně dle EU referenčního rámce  velká úspěšnost u státních a mezinárodních zkoušek (téměř 100 %)  profesionální stabilní lektorský tým – v každé skupině kombinovaná
sestava českých a zahraničních plně kvalifikovaných, zkušených, profesionálních a přátelských lektorů 


letní superintenzivní kurzy
angličtiny
3x3 vyučovací hodiny týdně,
1 až 3 měsíce, dopoledne či večer,
cena 3450 Kč za měsíc
mezinár.TOEIC testy ZDARMA

Profesionalita, tradice, individuální přístup, výsledky

Léto - Sleva 50% !!!

JAZYKOVÉ POMATURITNÍ STUDIUM

na pomaturitní studium

PROČ ZVOLIT STUDIUM U NÁS?

Slevy získáte
při předložení
tohoto kuponu

