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Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council 2023
Organizator:

Santander Universidades przy współpracy z British Council w Polsce

O programie:

Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje językowe (j. angielski) i zdobędą ceniony na rynku pracy certyfikat. Program 
składa się z 3 etapów:

 Etap I – English Online Self-Study + 4 webinaria Live25 miesięcznie (od 02.06 do 02.08.2023 r) 
– 10 000 osób otrzyma dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej British Council English Online Self-Study
oraz możliwość zapisania się na wybrane przez uczestnika cztery webinaria Live25 miesięcznie. Każdy webinar trwa 
25 min. i skupia się na jednym aspekcie angielskiej gramatyki lub wymowy i jest prowadzony przez nauczyciela 
British Council.

 Etap II - English Online Self-Study z 10-oma lekcjami na żywo z nauczycielami British Council
i 4-oma webinariami Live25 miesięcznie (od 11.08 do 12.11.2023 r.) 
- 250 osób otrzyma przedłużenie dostępu do platformy English Online Self-Study z Etapu I programu oraz po 10 lekcji 
języka angielskiego w formie online z nauczycielami British Council na platformie English Online.

 Etap III – IELTS (od 17.11.2023 do 31.01.2024 r.)
- 125 osób otrzyma dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS przygotowujących do zdania testu IELTS 
oraz 100% dofinansowania opłaty testu IELTS.

Dla kogo jest program:

 Dla wszystkich 18+ 
zainteresowanych rozwojem 
kompetencji językowych.

Kluczowe elementy:

 dostępne poziomy nauki języka angielskiego od A1 do C1;

 kurs online na platformie e-learningowej;

 10 lekcji online z nauczycielami British Council
w międzynarodowych grupach nie większych niż 15 osób 
(uczestnik sam wybiera termin i temat lekcji) oraz materiały 
do przygotowania się do lekcji oraz nauki po niej;

 100% dofinansowania do opłaty za test IELTS zdawanego 
stacjonarnie w wybranej lokalizacji w Polsce.

Termin składania aplikacji: 

do 14 maja 2023

Czas trwania programu: 

od 2 czerwca 2023 do 31 stycznia 2024

Liczba miejsc:

10 000

Aplikuj

https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts-2022

