PONUKA
Jazykových kurzov TeleDom
 Kurz komunikačnej angličtiny
 Kurz obchodnej angličtiny
 Kurz právnej angličtiny

Jazykové kurzy
Potrebujete si zlepšiť svoje jazykové schopnosti ?
Pripravili sme pre Vás jazykové kurzy na Business angličtinu, ktoré môžu byť aj ako príprava na medzinárodný
certifikát BEC (Business English Certificate).
Cieľom týchto kurzov je naučiť Vás nielen jazykovým zručnostiam ako je hovoriť, čítať, písať a počúvať
s porozumením, ale aj sociálnym zručnostiam, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou samotnej komunikácie, prezentovaní
sa, alebo riešení rôznych situácií.
Po vzájomnej dohode vieme pre Vás pripraviť výuku aj na iných Vami požadovaných miestach a upraviť časový
rozsah jednotlivých modulov. Jazykový kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.

Kód

Názov vzdelávacej aktivity

D03

Skupinový kurz

D03.1
D03.2
D03.3

Kurz obchodnej angličtiny
Kurz právnej angličtiny
Kurz komunikačnej
angličtiny

Termín

Podľa dohody
s odberateľom
Podľa dohody
s odberateľom
Podľa dohody
s odberateľom

Rozsah hodín
55 min. lekcia

Počet osôb
v skupine

Cena
s DPH v €

48 lekcií

Max 8

Podľa dohody
s odberateľom

Max 8

Podľa dohody
s odberateľom

Nie je pevne
ohraničený počet
lekcií

Max 8

Podľa dohody
s odberateľom

Nie je pevne
ohraničený počet lekcií

44 lekcií
Nie je pevne
ohraničený počet lekcií

Individuálny kurz
D03.1

Kurz obchodnej angličtiny

Podľa dohody
s odberateľom

Podľa dohody
s odberateľom

1 osoba

Podľa dohody
s odberateľom

D03.2

Kurz právnej angličtiny

Podľa dohody
s odberateľom

Podľa dohody
s odberateľom

1 osoba

Podľa dohody
s odberateľom

D03.3

Kurz komunikačnej
angličtiny

Podľa dohody
s odberateľom

Podľa dohody
s odberateľom

1 osoba

Podľa dohody
s odberateľom

Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
Kurzy organizujeme v spolupráci
Po vzájomnej dohode vieme pripraviť výuku aj na iných miestach a upraviť časový rozsah ako aj výber jednotlivých
modulov. Kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.
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KURZY OBCHODNEJ ANGLIČTINY BUSINESS BENCHMARK B2 A
C1
Popis kurzu a cieľová skupina
Kurzy “Business English Upper Intermediate B2” a “Business English Upper Intermediate B2”
sú komplexnou prípravou obchodnej angličtiny pre ľudí pracujúcich v medzinárodných spoločnostiach a
v spoločnostiach s medzinárodnou klientelou, vhodné aj ako príprava na medzinárodnú jazykovú
certifikáciu obchodnej angličtiny BEC (Business English Certificate), ktorý je dnes jednou z požiadaviek
moderných firiem a korporácií v anglicky hovoriacich a západoeurópskych krajinách a na Slovensku, a
taktiež nahrádza jazykové testovania vo firmách.
Rozsah kurzu
Skupinový kurz obchodnej angličtiny je rozdelený na 48 lekcií, každá po 55 minút. Dá sa absolvovať v
úrovni stredne pokročilý B2 a pokročilý C1. Doba trvania kurzu záleží na frekvencii a týždňovej dotácii
podľa požiadaviek klienta.
Minimálny počet účastníkov kurzu je 1 (individuálny). Maximálny počet účastníkov je pre kurz
obchodnej angličtiny stanovený na 5-6 osôb. (skupinový).

Lektori kurzu
Ing.Dagmar SALLÁROVÁ
(Bio lektora nižsie)
Mgr. Michal OROSZ
(Bio lektora nižšie)

Zameranie kurzu
Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie)
a sociálnych zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných
situácií, diplomatický jazyk a vystupovanie), prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát BEC
(Business English Certificate). Hlavným cieľom je, aby študent aktívne využíval správnu terminológiu a
dokázal plynule a správne komunikovať v anglickom jazyku. Na kurze využívame študijné Cambridge
materiály a cvičenia zamerané na gramatickú presnosť v jazyku a formálne vyjadrovanie.
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Štruktúra kurzu (jednotlivé moduly)
Business Benchmark B2 – Upper

Štruktúra kurzu (jednotlivé moduly)
Business Benchmark C1 – Advanced

Intermediate
1. Management and Communication - 8 hodín
1. Human Resources – 8 hodín

2. Competitive advantage - 8 hodín

2. Marketing - 8 hodín

3. Advertising and sales - 8 hodín

3. Entrepreneurship - 8 hodín

4. Finance and accouting - 8 hodín

4. International business - 8 hodín

5. Work environment and productivity - 8 hodín

5. Fundamental changes - 8 hodín

6.Corporate relationship - 8 hodín

6. Customer relations - 8 hodín

Ciele kurzu









Zlepšiť Vašu schopnosť písať bežné obchodné písomnosti v anglickom jazyku, napr. listy,
objednávky, memorandá, žiadosti, a pod.
Zlepšiť Vašu schopnosť čítať a porozumieť textom, ako obchodná korešpondencia, či
obchodné dokumenty a zmluvy.
Zvýšiť Vašu mieru porozumenia angličtiny v oblasti obchodu, rokovaní, prezentácii, interview,
diskusií, atď.
Posilniť Vaše zručnosti a umožniť Vám zapájať sa do širokého spektra hovorových situácií,
napr. ako rozhovor s klientmi, diskusie s kolegami, prípadne vyjednávanie zmluvných
podmienok, telekonferencie, a pod.
Oboznámiť Vás so všetkými druhmi úloh, s ktorými sa stretnete na skúške BEC a zvýšiť Vašu
úspešnosť v riešení týchto úloh (*v prípade voľby zamerania kurzu ako prípravy na BEC)
Priblížiť Vám niektoré jazykovo-orientované aspekty práce v obchodnom prostredí
Rozvíjať Vaše prezentačné, komunikačné, obchodné a vyjednávacie zručnosti
Vylepšit Vašu gramatiku, vetnú skladbu a slovnú zásobu

*Poznámka
Jednotlivé moduly sa dajú absolvovať aj samostatne, odporúčame ich však absolvovať v odporučenej podobe z dôvodu
zachovania kontinuality a systému, ktorý vzdelávací materiál predpokladá. 8 hodinový modul sa dá rozdeliť na menšie
jednotky, teda 8x1 hodina, 4x2 hodín, a pod. Táto ponuka je určená len pre firemných klientov.
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KURZY
PRÁVNEJ
PROFESSIONALS

ANGLIČTINY

LEGAL

ENGLISH

FOR

Popis kurzu a cieľová skupina
Kurzy “LEGAL ENGLISH FOR PROFESSIONALS od úrovne B2 Upper Intermediate” sú
systematizovanou prípravou právnej angličtiny pre ľudí pracujúcich v medzinárodných spoločnostiach a v
spoločnostiach s medzinárodnou klientelou, koncipientov, advokátov a in-house právnikov ako aj
právnych profesionálov, vhodné aj ako príprava na medzinárodnú jazykovú certifikáciu obchodnej
angličtiny TOLES (Test of Legal English Skills), ktorý je dnes jednou z požiadaviek moderných firiem,
inštitúcií, štátneho sektora a korporácií hlavne v anglicky hovoriacich a západoeurópskych krajinách.
Rozsah kurzu
Skupinový kurz právnej angličtiny je rozdelený na 44 lekcií, každá po 85 minút. Dá sa absolvovať od
úrovne stredne pokročilý B2. Doba trvania kurzu záleží na frekvencii a týždňovej dotácii podľa
požiadaviek klienta.
Minimálny počet účastníkov kurzu je 1 (individuálny). Maximálny počet účastníkov je pre kurz
obchodnej angličtiny stanovený na 5-6 osôb. (skupinový).

Lektori kurzu
Mgr. Michal OROSZ
(Bio lektora nižšie)

Zameranie kurzu
Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie)
a sociálnych zručností, (vyjednávanie, prezentovanie, diplomatický jazyk a vystupovanie), prípadne ako
príprava na medzinárodný certifikát TOLES (Test of Legal English Skills). Hlavným cieľom je, aby študent
aktívne využíval správnu terminológiu a dokázal plynule a správne komunikovať v anglickom jazyku. Na
kurze využívame vlastné študijné Cambridge materiály, ktoré sme pripravovali po dobu 7 rokov a vďaka
ktorým naši študenti dosahujú takmer 100% mieru úspešnosti pri náročnej certifikácii TOLES. Na kurze
využívame aj preklady a porovnávanie právnych systémov za účelom pochopenia významu terminológie a
množstvo príkladov z praxe.
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Štruktúra kurzu (jednotlivé moduly)

Štruktúra kurzu (jednotlivé moduly)

Legal English 1 od B2 – Upper Intermediate

Legal English 2 od B2 – Advanced

1. Intro to Legal English – 4 hodiny

1. Law of Contracts 1 - 4 hodiny

2. Basics of Criminal law – 4 hodiny

2. Law of Contracts 2 - 4 hodiny

3. Commercial law 1 – 4 hodiny

3. Sale of Goods - 4 hodiny

4. Commercial law 2 – 4 hodiny

4. Debtor-Creditor Law - 4 hodiny

5. Branking and Finance – 4 hodiny

5. Intellectual property Law - 4 hodiny
6. Real property law - 4 hodiny

Ciele kurzu









zlepšiť Vašu schopnosť písať a prekladadať právne dokumenty, vyhlásenia, dohody a zmluvy
zlepšiť Vašu schopnosť čítať a porozumieť právnym textom a komentárom
zvýšiť Vašu mieru porozumenia angličtiny v oblasti občianskeho práva, medzinárodného práva a
obchodného práva
posilniť Vaše zručnosti a umožniť Vám zapájať sa do širokého spektra hovorových situácií,
napr. ako rozhovor s klientmi, právna argumentácia prípadne vyjednávanie zmluvných
podmienok, poskytovanie právnych rád, a pod.
oboznámiť Vás so všetkými druhmi úloh, s ktorými sa stretnete na skúške TOLES a zvýšiť Vašu
úspešnosť v riešení týchto úloh (*v prípade zamerania kurzu ako prípravy na TOLES)
priblížiť Vám niektoré jazykovo-orientované aspekty práce v právnom prostredí
rozvíjať Vaše prezentačné a argumentačné schopnosti, trénovať písanie formálnych textov
vylepšit Vašu gramatiku, vetnú skladbu a slovnú zásobu ako aj pochopiť rozdiely medzi AngloAmerickým a Kontinentálnym právnym systémom.

*Poznámka
Jednotlivé moduly sa dajú absolvovať aj samostatne, odporúčame ich však absolvovať v odporučenej podobe z dôvodu
zachovania kontinuality a systému, ktorý vzdelávací materiál predpokladá. 4 hodinový modul sa dá rozdeliť na menšie
jednotky, teda 4x1 hodina, 2x2 hodín, a pod. Táto ponuka je určená len pre firemných klientov.
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KURZY KOMUNIKAČNEJ ANGLIČTINY “VOCAB DEVELOPMENT
B1, B2, C1, C2”
Popis kurzu a cieľová skupina
Kurzy “Komunikačnej angličtiny Vocab Development B1, B1, C1, C2” sú komplexnou prípravou
všeobecnej angličtiny pre ľudí pracujúcich v medzinárodných spoločnostiach a v spoločnostiach s
medzinárodnou klientelou, ktorí potrebujú aktívne pracovať na rozvoji svojich jazykových zručností a
slovnej zásoby, ako aj pokročilých hovorcov, ktorí majú potrebu precizovať svoju úroveň angličtiny.
Rozsah kurzu
Skupinový kurz konverzačnej angličtiny nemá pevné ohraničenie počtu lekcií, z ktorých každá trvá po
55 minút. Dá sa absolvovať v úrovni stredne pokročilý B1, B2 a pokročilý C1, C2. Doba trvania kurzu
záleží na frekvencii a týždňovej dotácii podľa požiadaviek klienta.
Minimálny počet účastníkov kurzu je 1 (individuálny). Maximálny počet účastníkov je pre kurz
obchodnej angličtiny stanovený na 5-6 osôb. (skupinový).

Lektori kurzu
Mark RYAN
Bc. Jakub KRIŽKO
Diana KRAJNÍKOVÁ
Ing. Dagmar SALLÁROVÁ
Mgr. Michal OROSZ
(Bio lektora nižšie)

Zameranie kurzu
Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením) a sociálnych
zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia) Hlavným cieľom je, aby študent
aktívne využíval široké spektrum terminológie a dokázal plynule a správne komunikovať v anglickom
jazyku na odborné a neodborné témy. Na kurze využívame konverzačné témy a lektori kurzu slúžia ako
facilitátori, ktorí opravujú chyby účastníkov, pomáhajú im rozvíjať myšlienky a navrhujú smerovanie
konverácie. Kurz je výhradne v anglickom jazyku vedení C2 certifikovanými lektormi alebo rodenými
hovorcami. Témy jednotlivých lekcií sú rozpracovávané po dohode s požiadavkami klienta, aby čo najviac
odrážali aktuálne potreby účastníkov.
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BIO LEKTOROV

Mgr. Michal Orosz – Managing Director Academy Language Institute, úradný prekladateľ, Magisterský
titul z Britsko-Amerických štúdií, autor materiálov právnej angličtiny, certifikovaný Cambridge English
lektor, držiteľ certifikácií z oblasti projektového manažmentu, anglického jazyka- Cambridge certifikácie
a IELTS a informačných technológií. Garant registračného centra pre TOLES, Cambridge a IELTS.
Ing. Dagmar Sallárová – Lektorka Academy Language Institute, úradná prekladateľka a tlmočníčka,
Inžiniersky titul z Ekonomickej Univerzity, dlhoročná prekladateľka a tlmočníčka so špecializáciou na
obchodnú a technickú angličtinu, držiteľka mnoných certifikácií z oblasti riadenia, tlmočenia, prekladov
ako aj Cambridge certifikácie.
Jakub Križko – Lektor Academy Language Institute, študoval na Ekonomickej fakulte Technickej
Univerzity, špecializácia na rozvoj slovnej zásoby, držiteľ C2 certifikácie Cambridge Proficiency,
certifikovaný lektor a supervízor Cambridge a IELTS certifikácií, spolutvorca študijných materiálov
certifikácie IELTS v Academy Language Institute.

Diana Krajníková - Lektorka Academy Language Institute, študovala na Právnickej fakulte UPJŠ,
špecializácia na rozvoj slovnej zásoby a komunikáciu, držiteľka C2 certifikácie IELTS, certifikovaná
lektorka a supervízorka Cambridge a IELTS certifikácií, spolutvorca študijných materiálov certifikácie
IELTS a Legal English v Academy Language Institute.

Mark Ryan – Lektor Academy Language Institute, rodený hovorca z Wembley, Londýn. Vyštudoval
bakalársky stupeň ekonomickej univerzity. Špecializuje sa na rozvoj slovnej zásoby a aktívnu
komunikáciu študentov. Trénuje správnu výslovnosť a používanie jazykových prostriedkov. Ako lektor
pôsobil vo viacerých krajinách.
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PREČO KURZY S ACADEMY LANGUAGE INSTITUTE?

Učíme výhradne kurzy angličtiny, pretože veríme, že ak sa venujete jednej oblasti s plným nasadením,
môžete byť najlepší!
Sme jazyková škola, ktorá sa zameriava na kurzy angličtiny, profesionálne a odborné kurzy anglického
jazyka, preklady a tlmočenie. Učíme kurzy angličtiny pre firmy aj verejnosť ako aj odborné kurzy pre
právnikov, manažérov, lekárov, letcov a študentov vysokých škôl, ktorí túžia plynule hovoriť a
profesionálne písať v anglickom jazyku. Naše kurzy angličtiny navštevujú úspešní a budúci úspešní.
Academy Language Institute poskytuje okrem kurzov angličtiny aj odborné a úradne overené preklady
vlastnými zamestnancami, ktorí sa venujú prekladateľskej činnosti a tlmočeniu pre firmy a inštitúcie. Sme
prípravným a registračným centrom IELTS, FCE, CAE a TOLES v Košiciach.













Venujeme sa výhradne angličtine a neučíme žiaden iný jazyk
Máme profesionálnych C2 Proficiency lektorov alebo native speakerov
Naši lektori sa živia vzdelávaním, tlmočením a prekladaním
Sme registračné a partnerské centrum pre Cambridge English, IELTS a TOLES.
Produkujeme vlastné vzdelávacie materiály
V kurzoch nestriedame lektorov, naši lektori poznajú svojich študentov
Nevyužívame „pokusné metódy“ vzdelávania
Pracujeme na rozvoji všetkých jazykových zručností študenta
Metódy prispôsobujeme potrebám študenta a skupiny a flexibilne reagujeme na požiadavky
Progres študentov pravidelne overujeme
Pomáhame zabezpečovať jazykové materiály cez našich dodávateľov
Vieme spolupracovať s HR oddeleniami na tvorbe jazykových auditov vo firmách

Naše kontaktné údaje
Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme sa na
stretnutie s Vami.
S pozdravom

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58,
040 01 Košice, Slovensko

Zuzana Dubovecká
Manažér, Vzdelávacie služby TeleDom

Prevádzka Vzdelávacie centrum TeleDom
Timonova č. 27, 040 01 Košice

9

Timonova 27, I 040 01 I Košice I Slovak Republic
www.teledom.sk I + 421-55-327 44 00 I + 421-55-327 44 28

Tel: +421 55 3274 428, 3274 402
Fax: + 421 55 3274 429
Mobil: + 421 903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Web: www.teledom.sk

Naša Virtuálna prehliadka (click)

Kde nás najdete
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