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POLISH NURSING AND
O

Pielęgniarstwo w Wielkiej Brytanii

„ONE STEP WITH NEU!” – sponsorowany kurs nauki
języka angielskiego w Wielkiej Brytanii
Z dniem 18 stycznia 2016 roku
wprowadzone zostały nowe regulacje prawne NMC związane z wymaganiami dotyczącymi znajomości
języka angielskiego. Oznacza to, że
od wszystkich pielęgniarek i położnych z państw członkowskich Unii
Europejskiej wymagany jest certyfikat egzaminu IELTS (International
English Language Testing System)
z wynikiem całkowitym nie mniejszym niż 7.0 z każdego z czterech
obszarów: czytania, pisania, słuchania oraz mówienia.
NEU Professionals wyróżnia się
dużym zaangażowaniem w dobór
najlepszych ofert i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych kandydatów.
Poniżej przedstawiamy kilka
opcji, przygotowujących Cię do zdobycia „szczęśliwej 7” wymaganej z
egzaminu akademickiego IELTS.
Oczywiście lista opcji nie jest pod
żadnym względem wyczerpująca.

własnym czasie oraz z lekcji z tzw.
native English speakerem przez Skype’a. Kilka propozycji iPassIELTS:
Dla kandydatów z poziomem B1
- Angielski średniozaawansowany
(100 godzin) + English for Health
(100 godzin) - 3 miesiące, 60 euro*
- Angielski zaawansowany (100
godzin) + IELTS Vocab lub IELTS
Grammar (40 godzin) - 3 miesiące,
60 euro*
Dla kandydatów z poziomem B1
- English for nursing (40 godzin) +
IELTS 7 (45 godzin) - 2 miesiące, 75
euro*
- English for nursing (40 godzin) +
IELTS Express (45 godzin) - 1 miesiąc, 100 euro*
*specjalne, niższe ceny za kursy organizowane za pośrednictwem NEU
Professionals! Skontaktuj się nami
w celu otrzymania kodu promocyjnego.
Opcja 2 - nauka w renomowanych
placówkach akredytowanych przez
British Council
Bezpośrednie zajęcia oparte na
praktyce
języka
angielskiego.
Wszystkie poziomy, różne lokalizacje. Skontaktuj się z nami w celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji.

Opcja 1 - Kursy online iPassIELTS
(http://www.ipassielts.com/neu_welcome)
iPassIELTS oferuje kursy dopasowane do każdego poziomu języka
angielskiego oraz do indywidualnych potrzeb kandydatów. Kursy
składają się z modułów do nauki we
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Opcja 3 „ONE STEP WITH NEU!”
Kilka ostatnich miesięcy poświęciliśmy na znalezienie najlepszego dla
Ciebie sposobu, związanego z zachodzącymi zmianami w rekrutacji
NMC oraz wymaganym certyfikatem z egzaminu językowego IELTS.
Z przyjemnością prezentujemy
Państwu nasz nowy program sponsorowania „ONE STEP WITH NEU!”.
Celem tego programu jest zapewnienie naszym kandydatom jasnej oraz
zorganizowanej ścieżki kariery, która pomoże im spełnić swoje ambicje
oraz osiągnąć zamierzony cel, jakim
jest stała i satysfakcjonująca praca w
sektorze publicznej służby zdrowia
w Wielkiej Brytanii (NHS).
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Portal Pielęgniarek i Położnych

w roku 2015 odwiedziło

ponad 650 tysięcy
użytkowników!
*

Dla kogo jest ten program?
Program sponsorowania NEU
kierowany jest do kandydatów ze
znajomością języka angielskiego na
poziomie B2 (IELTS 6.0 - 6.5) - zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Co oferujemy?
• Ośmiotygodniowy kurs IELTS 7.0
na terenie Wielkiej Brytanii (dostępny w różnych lokalizacjach większych miast)
• Powitanie i odbiór z lotniska, z
którego zawieziemy Cię do centrum
szkoleniowego
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*źródło: Google Analytics
• Zakwaterowanie u brytyjskiej
rodziny (pokój jednoosobowy lub
współdzielony)
• Pomoc w otwarciu konta bankowego w Wielkiej Brytanii oraz w
uzyskaniu numeru ubezpieczenia
społecznego (National Insurance
Number)
• Pełne wsparcie i pomoc w zapewnieniu tymczasowej roli w środowisku bezpośredniej obsługi klienta
– poprawi to nie tylko Twoje umiejętności słuchania i mówienia, ale
także zapewni dochód pokrywający
koszty utrzymania
• Rozmowę kwalifikacyjną z jednym z naszych Klientów NHS mniej więcej w połowie kursu
• Wsparcie przy rejestracji NMC
(Nursing and Midwifery Council)

£ 145 tygodniowo*
• Zakwaterowanie współdzielone
z częściowym wyżywieniem: ok.
£ 120 tygodniowo*
• Zakwaterowanie pojedyncze z wyżywieniem we własnym zakresie:
ok. £ 110 tygodniowo*
• Zakwaterowanie współdzielone z
wyżywieniem we własnym zakresie:
ok. £ 100 tygodniowo*
*ceny mogą różnić się w zależności
od lokalizacji.
Warunki płatności: 2 tygodnie czynszu płatne z góry

Szczegóły dotyczące kursu:
• Czas trwania: 8 tygodni
• Liczba osób w grupie: max. 15
kandydatów
• Czas zajęć: 15 godzin tygodniowo
(rano ok. 9:00 - 12:00)
• Koszt: £ 1 400 dofinansowane
przez NEU Professionals
• Koszty poniesione przez kandydata to 700 funtów
• Opłata za egzamin IELTS: £ 160

Konsultant NEU Professionals zapewni Ci pełne wsparcie przy organizacji kursu, jak i pomoc przez cały
czas jego trwania.

Zakwaterowanie u brytyjskiej rodziny:
• Zakwaterowanie pojedyncze z
częściowym wyżywieniem: ok.

Opłata za rezerwację zakwaterowania:
• £ 50-60 – opłacone przez NEU
Professionals, koszty poniesione
przez kandydata = £ 0

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami,
aby uzyskać więcej informacji:
Tomasz Tobiasz
tomasz@neuprofessionals.com
tel. 0044 7482 155 186 (również poprzez Whatsapp)
www.neuprofessionals.com
https://www.facebook.com/NEUProfessionalsPL

