Greenwich English College, Sydney
Škola nabízí jazykové i odborné kurzy.

Greenwich English College sídlí přímo v centru Sydney ve čtvrti
Ultimo , asi dva kilometry od sídla vládních institucí, v blízkosti
vlakového nádraží Central Station. Historické budovy Sydney Town
Hall, Queen Victoria Building, katedrála St. Andrew's Cathedral, nebo oblíbená čtvrť China Town
jsou také na dosah. V blízkosti školy najdeme řadu kaváren, restaurací, mnoho obchodních
možností a kulturního vyžití. Příjemnou procházkou můžete dojít k divadelní scéně Opera
House a známému mostu Habour Bridge .
Škola se rozkládá ve 2 moderně zařízených kampusech. Učebny jsou plně vybaveny, dobře
osvětlené, prostorné a klimatizované. V budově jsou studentům k dispozici počítačové učebny
s internetem a Wi-Fi zdarma. K občerstvení mohou studenti využít automaty nebo kuchyňku
s lednicí, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Škola má bezbariérový přístup.

AKTIVITY
Studentský život v Sydney je rozmanitý. Míst pro trávení volného času společně s ostatními je
bezpočet. Studenti rádi chodí za kulturou, navštěvují výstavy, galerie, muzea, jiní upřednostňují
posezení s přáteli v parku, kde se pořádají venkovní barbecue, nebo zajdou do klubu s živou
hudbou apod.

CENY
JAZYKOVÉ KURZY
Ceny v AUD / týden

Kurzy
Zápisné
Studijní materiály
Obecná angličtina
Obecná angličtina - výslovnost
Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE
IELTS
Obchodní angličtina*
OSHC pojištění

Počet lekcí

Cena
200
10 (min. 60 - max. 350 AUD)
290 / denní kurz
230 / večerní kurz
na vyžádání

*Zaměření studia: 1) Administrativa a zákaznický servis, 2) Prodej a marketing, 3) Management a lidské

zdroje

DALŠÍ JAZYKOVÉ KURZY:
Academic English Preparation
English for Academic Purposes
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Ready for Work (RSA - 1 denní kurz)
ODBORNÉ KURZY
Ceny v AUD

Kurzy
Zápisné
Certificate IV in Business
Certificate IV in Project Management Practice
Certificate IV in Leadership and Management
Certificate IV in Marketing and Communication (Social Media)
Diploma of Business
Diploma of Project Management
Diploma of Leadership and Management
Diploma of Marketing and Communication (Social Media)
Advanced Diploma of Program Management - nové od října
2017!
OSHC pojištění

Počet týdnů

Cena
200

40-44 (5
termů)

5 000

52 (6 termů)

6 000

52 (6 termů)

8 400
na
vyžádání

UBYTOVÁNÍ
Škola nabízí ubytování v hostinské rodině, kde můžete bydlet v jednolůžkovém pokoji,
případně ve dvoulůžkovém pokoji, pokud cestujete s druhým studentem a budete si to přát.
V ceně je zajištěné stravování formou polopenze, o víkendech plná penze. V rodině se platí
příplatek za přístup na internet. Rodiny jsou pravidelně kontrolovány zástupcem školy. Druhou
variantou ubytování je sdílený apartmán s ostatními studenty. V tomto případě si studenti zajistí
vlastní stravování, v každém ubytování je společná kuchyňka. Minimální délka ubytování je 4
týdny a v ceně je připojení na Wi-Fi i ložní povlečení.

Ceny v AUD / týden

Ubytování
Ubytovací poplatek - rodina / sdílený apartmán
Hostitelská rodina, JP/DP
Sdílený apartmán, JP/DP
Vratný depozit při ubytování v apartmánu

Cena
280/209
310/270
340/220
350

DOPRAVA
Při ubytování v rodině je transfer z letiště v Sydney dobrovolný a stojí 165 AUD za osobu a
cestu. Při ubytování ve sdíleném apartmánu je transfer z letiště povinný a stojí 71,50 AUD za
osobu a cestu.
Webová stránka školy: www.greenwichcollege.com.au
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