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WIELKA BRYTANIA - BRIGHTON 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 
Jednym z najbardziej unikalnych i różnorodnych miast w Wielkiej Brytanii jest 
Brighton. Perwotnie znane było jedynie jako sławna destynacja turystyczna. 
Aktualnie nadal pozostaje popularną nadmorską miejscowością, jest jednak 
również znane jako tętniące życiem modne miasto uniwersyteckie i kwitnący 
ośrodek sztuki. 

 

Szkoła 
Szkoła znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy London Road, zaledwie kilka 
minut spacerem od głównego dworca kolejowego i centralnej dzielnicy 
handlowej North Laine oraz plaży.  Na ternie London Road znajduje się wiele 
kawiarni, sklepów oraz lokali rozrywkowych i rekreacyjnych. Dzielnica ta jest 
także domem dla najstarszego działającego kina w kraju – popularnego Duke 
of York's Theatre.  
Zarówno budynek szkoły jak i akademików to nowoczesne obiekty pełne 
udogodnień:  

 dobrze wyposażone, przestronne sale lekcyjne 

 tablice interaktywne 

 laboratorium naukowe 

 studio sztuki i projektowania 

 centrum komputerowe 

 dobrze wyposażona biblioteka 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu 

 duża, nowoczesna jadalnia 

 patio na świeżym powietrzu 

W cenie kursu słuchacz otrzymuje:  

✓ COMPACT – 20 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo języka ogólnego; 
    INTENSIVE – 20 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo języka ogólnego oraz 

8 godzin lekcyjnych Specific Skills (moduły specjalistyczne do wyboru, 
takie jak: wymowa i akcent, kultura i historia brytyjska, rozwój kariery, 
język prawniczy, profesjonalne prezentacje i wystąpienia, język 
akademicki, przygotowanie do egzaminów, współczesne trendy itp.); 

✓ test kwalifikacyjny na początku kursu  
✓ test sprawdzający postępy, regularna praca domowa 
✓ nadzór pedagogiczny prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, 
✓ materiały do nauki, dostęp do platformy e-learningowej 
✓ bezpłatny Internet  
✓ opcjonalne wykłady, warsztaty 
✓ 2 bezpłatne zajęcia integracyjne w tygodniu 
✓ certyfikat na zakończenie kursu 
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Opcje zakwaterowania: 

…Rezydencja szkolna on-site… 

Akademik znajduje się na dwóch ostatnich piętrach szkoły i do dyspozycji stu 
dentów są wspólne salony wypoczynkowe, z których roztacza się piękny widok na 
park Level. Bezpieczne wejście, które jest oddzielone od głównej recepcji, 
umożliwia studentom dostęp do zakwaterowania poza godzinami lekcyjnymi. Na 
miejscu jest stołówka oraz kuchnia wyposażona w podstawowe sprzęty 
umożliwiające przygotowanie przekąsek, całodobowa ochrona. 

❖ typ zakwaterowania: pokój jednoosobowy z prywatną łazienką,  
śniadania, opcjonalnie obiadokolacje 
❖ dostępność: cały rok, minimalny wiek: 15 lat (w wakacje 16 lat) 
❖ cena: 280 £ lub 377 £ za tydzień 

…Rezydencja Phoenix Halls … 

Akademik znajduje się na terenie kampusu uniwersyteckiego i jest oddalony od 
szkoły o 3 minuty spacerem. Obok znajdują się liczne kawiarnie, bary i restauracje. 
Do dyspozycji studentów jest wspólny salon z DVD i telewizorem, wspólna 
kuchnia w pełni wyposażona, przechowalnia rowerów, bezpłatny internet, 
całodobowa ochrona.  

❖ typ zakwaterowania: pokój jednoosobowy z prywatną łazienką, self-catering, 
ale jest też możliwość wykupienia śniadań i/lub obiadokolacji w szkolnej stołówce 
❖ dostępność: tylko w wakacje 01.07.2018 – 19.08.2018; minimalny wiek: 18 lat  
❖ cena: od 260 £ do 377 £ za tydzień 

…Rodzina goszcząca… 

Zakwaterowanie u miejscowej rodziny to świetny sposób, aby doświadczyć 
lokalnego życia i stanowi doskonałą okazję do ćwiczenia języka angielskiego poza 
szkołą. Wszystkie stancje są starannie dobrane i regularnie odwiedzane przez 
pracowników szkoły, aby upewnić się co do wysokiego standardu. Większość z 
rodzin goszczących pracuje ze szkołą od wielu lat.  Student ma zapewniony w pełni 
umeblowany pokój, dostęp do internetu, możliwość prania raz w tygodniu. 
Odległość od szkoły to średnio 30 minut spacerem lub kilka minut jazdy 
autobusem. 

❖ typ zakwaterowania: pokój jednoosobowy (latem również dwuosobowe), 
śniadania i obiadokolacje 
❖ cena: od 140 £ do 189 £ za tydzień 

Przykładowa cena za dwutygodniowy kurs: 
  Szczegóły zakwaterowania: RAZEM 

Compact English (15h) 
 
Intensive English (21h) 
 

Akademik 
Rodzina goszcząca 

Akademik 
Rodzina goszcząca 

śniadania i obiadokolacje 
 

self-catering 
 

£ 1.309 / 6.283 zł 
£ 1.013 / 4.862 zł 
£ 1.247 / 5.986 zł 
£ 1.105 / 5.304 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 
Do kalkulacji zastosowany został orientacyjny kurs funta: 1 £ = 4,8 zł 
 

➢ Dodatkowo: możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko. 


